RECULL D’OFERTES SETMANAL:
del 16 al 20 d’agost del 2021
ATENCIÓ AL PÚBLIC, ADMINISTRACIÓ I COMERÇ
OFERTA

DESCRIPCIÓ

COMERCIAL
SECTOR METALL
(REF. 118.21.SOL)

Empresa del Solsonès que es dedica a la fabricació de metall
expandit i productes derivats precisa incorporar COMERCIAL al
seu equip/departament comercial.

REQUISITS / CONDICIONS

ESTAT
OFERTA

Requisits:
Valorable formació en l'àmbit comercial
Es valorarà experiència en el sector del metall
Carnet conduir B
Idiomes: Català, Castellà (es valorarà l'anglès)
Persona activa, treballadora, responsable,
professional i saber treballar en equip
Condicions:
Incorporació immediata
Contracte temporal de 6 mesos amb possibilitat
de continuïtat
Mitja jornada amb possibilitat d'ampliar
Horari a convenir
Salari a convenir

En procés de
reclutament de
candidats/es.

ADMINISTRATIU/VA Empresa ubicada a Oliana (Lleida) dedicada a la fabricació i Requisits:
distribució
de
petit
electrodomèstic
selecciona
Cicle formatiu de grau mitjà o superior en l’àmbit
AMB ANGLÈS
ADMINISTRATIU/VA
amb
anglès
per
incorporar
al
seu
equip.
administratiu (CFGM en Gestió Administrativa o
(REF. 105.21.SOL)

En procés de
reclutament de
candidats/es.

SOLSONA

OLIANA

En dependència del responsable del departament Comercial, les
teves principals funcions seran:
Visites a clients
Venda a través d'Internet
Altres tasques relacionades amb el lloc de Comercial

La teva funció serà la de donar suport a diferents departaments,
com el departament d’importació o el departament comercial, i
desenvoluparàs tasques administratives diverses, com ara:
-

Gestionar i tramitar documentació de clients
Control dels terminis d’entrega de mercaderies
Altres tasques administratives que et seran assignades

CFGS en Administració i Finances)
Imprescindible domini anglès nivell mig
Valorable experiència laboral en lloc similar
Persona responsable, organitzada i polivalent
Condicions:
Lloc de treball estable
Possibilitats de promoció professional
Incorporació immediata
Jornada complerta de dilluns a divendres
Salari segons vàlua del candidat/a

· Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

ADMINISTRATIU/VA
DE LOGÍSTICA I
OPERACIONS
EXTERIORS
(REF. 104.21.SOL)
SOLSONA

Empresa del Solsonès precisa incorporar ADMINISTRATIU/VA
per incorporar-se al departament de logística i operacions
exteriors / producció.
En dependència del cap del departament, la teva funció seria la
de gestionar a nivell administratiu les comandes dels clients,
amb les següents tasques principals:
-

AGENT VENEDOR/A
DE PRODUCTES
ONCE
AMB CERTIFICAT
DE DISCAPACITAT
(REF. 101.21.CAR)

Rebre la comanda i comprovar si està en estoc
Expedició del producte o llançament d'O.T a proveïdors
externs o al Dpt. de Producció / Fabricació
Control de la situació del producte
Una vegada s'ha rebut el producte (proveïdors externs) o
internament, gestionar l'enviament al client
Altres tasques relacionades amb el lloc de treball que et
siguin encomanades

Inserta Empleo selecciona venedors i venedores amb acreditació
de discapacitat/incapacitat permanent, per a vendre productes
de loteria responsable de l'ONCE a Cardona, Manresa i Sallent.
En dependència del Gestor Comercial de la zona de referència,
les teves funcions seran les següents:
-

CARDONA
-

Responsabilitzar-te
de
l’activitat
de
venta
i
comercialització dels productes
Realitzar la liquidació diària dels diners: utilització del
TPV

El Gestor/a comercial en tot moment estarà secundant, tutelant
i orientant la teva feina, sobretot durant els primers anys de
treball.
Tindràs suport telefònic de 24h els 7 dies a la setmana, per a
realitzar totes les gestions relacionades amb l’acompliment del
seu treball.

Requisits:
Batxillerat o FP
Experiència d’almenys 1 any en tasques
administratives, valorable en entorns industrials
Valorable coneixements d’anglès
Residència pròxima a Solsona
Competències: polivalència, pro activitat, capacitat
d'organització, capacitat de planificació, treball en
equip, comunicació i capacitat resolutiva

En procés de
reclutament de
candidats/es.

Condicions:
Incorporació immediata
Lloc de treball estable
Jornada completa de dilluns a divendres
Horari: torn central (8-13h i 15-18h)
Salari segons conveni col·lectiu aplicable i segons
vàlua del candidat
Requisits:
Certificat de discapacitat del 33% o superior
Estar en situació d’atur
Experiència, habilitats i/o competències en el
sector d´atenció al client
Català i/o castellà
Carnet de conduir i disponibilitat de cotxe
(valorable)
Residència propera (indispensable)
Condicions:
Incorporació immediata
Lloc de treball estable
Formació contínua de la persona treballadora
Contracte temporal d’un any, amb possibilitats
d’indefinit
Jornada completa de 40h setmanals
Horari de cinc dies ininterromputs amb dos de
descans. 8h/dia.
21.000€/anuals + comissions segons vendes. A
partir, del segon any, sou aprox. de 26.000€/any
aprox.

· Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

En procés de
reclutament de
candidats/es.

PERSONAL
SUPERMERCAT
(REF. 71.21.CAR)
CARDONA

TÈCNIC/A
ENERGIES
RENOVABLES
(REF. 60.21.SOL)
ALT URGELL

Supermercat de Cardona precisa incorporar una persona per
CAIXA-REPOSICIÓ. En dependència del responsable de botiga,
les tasques que desenvoluparàs seran les següents:
Gestió de la caixa (cobrament a clients, recompte i
tancament...)
Reposició de productes, fruiteria...
Atenció i assessorament a clients
Altres relacionades amb el lloc de treball que et siguin
encomanades pel responsable

Requisits:
Es valorarà experiència en supermercat, botiga,
atenció al públic...
Es valorarà molt que siguis una persona amable,
amb do de gens, amb orientació al client, capacitat
d’aprenentatge i treball en equip, polivalència
Disponibilitat per treballar alguns diumenges
(rotatius)
Condicions:
Incorporació immediata
Formació a càrrec de l’empresa (també possibilitat
de formar-se en carnisseria)
Contracte temporal, amb possibilitats de
continuïtat (estable)
Jornada de 35-40 hores setmanals de dilluns a
dissabte. Es treballa algun diumenge (rotatiu).
Horari a concretar amb el candidat/a
Salari segons el conveni col·lectiu aplicable

En procés de
reclutament de
candidats/es.

Empresa de la zona dedicada a la fabricació i distribució de petit
electrodomèstic necessita incorporar TÈCNIC/A EN ENERGIES
RENOVABLES.

Requisits:
Formació tècnica (nivell de Formació Professional)
Coneixements d’energies renovables
Coneixement aplicació Solarius PV
Residència propera al lloc de treball
Persona proactiva, dinàmica organitzada i
resolutiva
Condicions:
Lloc de treball estable
Incorporació immediata
Formació a càrrec de l’empresa
Jornada complerta de dilluns a divendres
Salari segons vàlua candidat

En procés de
reclutament de
candidats/es.

Les teves funcions consistiran en:
- Gestió administrativa de les licitacions
- Realització de pressupostos de caràcter industrial
- Gestió documental amb organismes públics

· Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

LABORATORI I SERVEIS MÈDICS I ASSISTENCIALS
OFERTA

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

ESTAT
OFERTA

AUXILIAR DE
GERIATRIA
(REF. 88.21.SOL)

Entitat que dóna servei a les persones grans a Solsona precisa
incorporar AUXILIARS DE GERIATRIA de manera temporal a
l’estiu.

En procés de
reclutament de
candidats/es.

SOLSONA

Oferiràs suport a persones grans amb dependència moderada i
severa que precisen ajuda parcial o total per dur a terme les
activitats bàsiques de la vida diària. Les teves funcions principals
seran:

Requisits:
Formació imprescindible: Tècnic/a en cures
auxiliars d’infermeria i/o Tècnic/a en atenció a
persones en situació de dependència, certificat de
professionalitat i/o Habilitació Excepcional per
l’ocupació d’auxiliar de gerontologia
Experiència mínim 6 mesos en lloc de treball
similar
Responsabilitat, polivalència, iniciativa i autonomia
Disponibilitat per treballar en cap de setmana i
diferents torns
Condicions:
Contracte temporal per a cobrir vacances d’estiu
Incorporació immediata
Jornada completa de dilluns a diumenge, amb els
descansos pertinents
Horari: Diferents horaris segons la disponibilitat de
la persona candidata
Salari segons VII Conveni Marc Estatal de Serveis
d’Atenció a les Persones Dependents i
Desenvolupament de la Promoció de l’Autonomia
Personal
Requisits:
Formació professional de grau mig o superior de
laboratori
Valorable experiència o haver realitzat pràctiques
Condicions:
Incorporació AGOST
Contracte de 3 mesos, pròrroga de 6 mesos i
després indefinit
Jornada parcial de 24 hores setmana prestades en
diumenge, dimarts i dijous (en un futur possible
ampliació de jornada a 40 hores setmana)
Salari segons conveni col·lectiu aplicable

En procés de
reclutament de
candidats/es.

-

AUXILIAR
LABORATORI
(REF. 81.21.CAR)
CARDONA

Realitzar la higiene personal dels usuaris.
Aixecar i enllitar els usuaris que precisin ajuda parcial o
total fent ús dels ajuts tècnics.
Realitzar la neteja i manteniment dels utensilis dels
usuaris.
Realitzar les incontinències dels usuaris.
Donar el menjar als usuaris que no ho puguin fer per sí
mateixos.
Realitzar els canvis posturals de les persones enllitades.
Comunicar les incidències vinculades amb la salut.
Atendre les demandes dels usuaris.
Acompanyar els usuaris en algunes sortides

Empresa situada a Cardona necessita incorporar de manera
estable al seu equip AUXILIAR DE LABORATORI arrel del
creixement de l´empresa per desenvolupar les següents tasques:
-

Coordina i realitza extraccions dels verros en funció de
les comandes dels clients.
Es comunica amb recepció de comandes de l'oficina
central.
Controla la qualitat dels ejaculats.
Controla la qualitat de les dosis a 24h.
Controla l'envasat, etiquetatge i empaquetat de les dosis
en base a les rutes de distribució.
Prepara els paquets que es remeten per agència de
paqueteria.

· Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

-

AUXILIAR CLÍNICA
DENTAL
(REF. 78.21.SOL)
TORÀ

Fa complir els protocols de qualitat, traçabilitat i
bioseguretat.
Realitza els informes i registres diaris.

La Clínica dental de Torà selecciona AUXILIAR DE CLÍNICA per
incorporar-se al seu equip per desenvolupar les següents
tasques:
-

Preparació i neteja del box
Desinfecció i esterilització de material
Assistència al dentista durant la seva intervenció
Manteniment i neteja de la clínica, en general

Requisits:
Es valorarà estudis relacionats amb el lloc de
treball (Auxiliar de clínica, infermeria, etc.) No és
imprescindible la titulació perquè no treballaràs
“en boca” del client
Es valorarà positivament l’experiència en lloc de
treball similar
Es valorarà molt la bona predisposició per a
l’aprenentatge, la iniciativa i la capacitat per
treballar en equip
Disponibilitat per treballar a Torà
Condicions:
Incorporació immediata
Inicialment contracte temporal, lloc de treball
estable
Jornada completa de dimarts a dissabte
Horari de 7.30 a 15.30h
Salari segons conveni col·lectiu aplicable,
categoria auxiliar de clínica: 1.300 euros nets
mensuals (12 pagues anuals)

En procés de
reclutament de
candidats/es.

SERVEIS DE NETEJA
OFERTA

DESCRIPCIÓ

PERSONAL DE
NETEJA
(REF. 115.21.SOL)

Entitat que dona servei a les persones grans a Solsona precisa
incorporar una persona per a fer tasques de neteja de les
instal·lacions del centre.

SOLSONA

REQUISITS / CONDICIONS
Requisits:
Valorable experiència en lloc de treball similar o
experiència en neteja amb equips.
Domini del català i/o castellà.
Motivació per treballar, amb interès per aprendre i
per treballar amb equips, amb capacitat de poder
comunicar-se amb la resta de l’equip i amb les
persones usuàries del servei, amb sentit de la
responsabilitat de les tasques encomanades.

· Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

ESTAT
OFERTA
En procés de
reclutament de
candidats/es.

Condicions:
Contracte temporal per la realització de suplències
Possibilitat de jornada completa o parcial.
Torn de matí i caps de setmana alterns
Salari segons conveni col·lectiu aplicable

NETEJADOR/A DE
CASES RURALS
(REF. 108.21.SOL)
SOLSONÈS I
SEGARRA

NETEJADOR/A
HOTEL
(REF. 58.21.SOL)
SOLSONA

Empresa de neteja cerca NETEJADOR/A DE CASES RURALS
ubicades entre el Solsonès i la Segarra.
En dependència del responsable del centre de treball, les teves
funcions seran:
Neteja de cases de turisme rural (neteja de banys,
habitacions, zones comuns, vidres, espais exteriors,
barbacoa, llars de foc, zona piscina, etc.)
Realització de llits i canvi de llençols
Rentat de tovalloles, draps i vànoves durant la jornada
(rentadora/assecadora i plegat)
Buidatge d'escombraries i trasllat als contenidors (ús
de vehicle propi)
Trasllat de bugada a bugaderia ubicada a Solsona (ús
de vehicle propi), verificació de la roba traslladada i
custòdia d'albarans
Hotel de luxe situat al Solsonès precisa incorporar una persona
com a NETEJADOR/A per realitzar la neteja dels diferents espais
de l’hotel:
-

Habitacions
Recepció
Menjador
Espais comuns, etc.

Requisits:
Imprescindible experiència demostrable de mínim
2 anys realitzant tasques de neteja similars
Imprescindible carnet de conduir i vehicle propi
Lloc de residència a Solsona (preferentment), Torà,
Biosca o Sanaüja (o localitat pròxima)
Disponibilitat per treballar en cap de setmana
Persona responsable, organitzada, curosa amb els
detalls i amb capacitat de treball autònom
Condicions:
Incorporació a l'agost o setembre
Lloc de treball estable
Contracte indefinit
Jornada parcial (25h setmanals)
Part proporcional del Salari Mínim
Interprofessional per 25h/setmana + 100h/mes
per l'ús del vehicle. Pagues extres prorratejades

En procés de
reclutament de
candidats/es.

Requisits:
Es valorarà que tinguis alguna experiència en el
sector
Bona predisposició per la feina
Imprescindible CARNET B o possibilitats d’arribar
al lloc de treball pel teu compte
Iniciativa, capacitat pel treball en equip i
preocupació per l’ordre i la qualitat
Condicions:
Incorporació immediata
Contracte temporal, posteriorment indefinit
Jornada completa, 40h setmanals. Torn de matí
Salari segons el conveni col·lectiu aplicable i
segon vàlua personal, amb possibilitats de
promoció

En procés de
reclutament de
candidats/es.

· Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

HOSTALERIA I RESTAURACIÓ
OFERTA

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

ESTAT
OFERTA

CUINER/A
(REF. 125.21.SOL)

Empresa de restauració col·lectiva cerca CUINER/A per a una
instal·lació del sector de la sanitat de Solsona.
En dependència del responsable del centre de treball, les teves
funcions seran:

En procés de
reclutament de
candidats/es.

SOLSONA

Requisits:
Imprescindible formació i/o experiència
demostrable en cuina
Clara orientació al client; capacitat de treball en
equip i lideratge; autonomia i capacitat
d'organització; bona iniciativa; bona comunicació
Imprescindible català i/o castellà
Disponibilitat per treballar alguns caps de setmana
Preferiblement de la zona de Solsona o rodalies
Condicions:
Incorporació immediata
Contracte temporal per substitució. Amb
possibilitats de continuar
Jornada parcial (32'5h setmanals)
Horari de matí de 7.30 a 14.00h
Es treballen 5 dies a la setmana i 2 festius seguits,
en torns rotatius
Salari segons el conveni col·lectiu
Requisits:
Experiència en les tasques del lloc de treball i/o
formació en Turisme
Permís de conduir i vehicle obligatori
Domini de l’anglès, valorable coneixements de
francès
Domini de l’ofimàtica
Orientació al client, planificació i organització,
flexibilitat i gestió del canvi, comunicació,
autocontrol
Condicions:
Incorporació: MITJANS AGOST o SETEMBRE
Lloc de treball estable
Contracte indefinit
Jornada completa
Horari seguit
Salari segons conveni col·lectiu aplicable i segons
vàlua

En procés de
reclutament de
candidats/es.

-

RECEPCIONSITA
HOTEL
(REF. 114.21.SOL)
SOLSONA

Elaboració de menús per a un nombre elevat de
personal
Crear menús i participar en la seva elaboració
Realitzar inventaris i control de materials
Gestionar dades administratives (portar el control dels
albarans, confecció de menús, comandes)

Hotel de luxe situat al Solsonès precisa incorporar
RECEPCIONISTA per desenvolupar les següents tasques:
-

Atenció al client
Recepció (check-in i check-out)
Reserves i portals de reserves
Facturació
Suport en el manteniment dels espais comuns de l’hotel
i servei de begudes puntualment als clients (vetllar
perquè els espais estiguin endreçats i servir al client en
moments en què sigui necessari, per exemple en
l’acollida del client a l’hotel)

· Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

CAMBRER/A AMB
EXPERIÈNCIA
(CAPS DE
SETMANA)
(REF. 113.21.SOL)

L’HOSTAL JAUMET DE TORÂ cerca
EXPERIÈNCIA DE CAPS DE SETMANA.

CAMBRER/A

AMB

SOLSONA

L’Hostal-restaurant i bar va ser fundat el 1890. Es un negoci
familiar, que conserva els sabors tradicionals de la cuina
casolana amb plats típics de la zona. Disposen de menú diari al
bar i restaurant, a més d’una carta amplia i variada.

CAMBRER/A
(REF. 103.21.CAR)

Restaurant de Cardona precisa incorporar CAMBRER/A de
manera estable al seu equip per realitzar el servei de sala.

CARDONA

En dependència del cap de sala, les teves funcions seran les

CAMBRERS/ERES,
CUINER/A I
NETEJADOR/A
CUINA
(REF. 99.21.CAR)
CARDONA

següents:
Servei de sala
Preparar el servei de taula
Revisar que el material del servei estigui en estat òptim i
preparat abans i després de cada servei
Rebre els clients i acompanyar-los a acomodar-se
Atendre les peticions dels clients
Assessorar els clients i els informa sobre la carta
Proporcionar el servei, tot distribuint les begudes i els
aliments.

El Parador de Cardona busca personal per diferents llocs de
treball:
-

Cuiner/a
Netejador/a cuina ½ jornada
Cambrer/a de pisos ½ jornada
Cambrer/a Sala Restaurant

Requisits:
Estudis secundaris obligatoris (ESO)
Català i castellà, es valoraran altres idiomes
Experiència mínima en el sector de l’hostaleria i la
restauració en Servei de bar i restaurant
Bona presencia, amabilitat, simpatia, bon tracte
amb els clients i Companys, iniciativa i ganes de
treballar.
Vehicle propi
Condicions:
Caps de setmana fins el mes de setembre, amb
possibilitat de treballar entre setmana també.
Contracte temporal amb possibilitat de continuar.
Salari segons conveni col·lectiu aplicable i segons
vàlua del candidat.
Possibilitat d’allotjament i manutenció.

En procés de
reclutament de
candidats/es.

Requisits:
Valorable experiència
Busquem una persona dinàmica i amb actitud
proactiva cap a l'aprenentatge
Es valorarà molt més la disposició al treball, la
voluntat d'aprendre i la flexibilitat amb l'entorn de
la feina que la formació o l'experiència, la tècnica o
els coneixements sobre la restauració
Condicions:
Lloc de treball estable
Contracte a l'inici temporal amb possibilitats de
continuïtat
Jornada parcial de caps de setmana, amb
possibilitats d'augment.
Horari: realització del servei de migdia (de 13h a
18h)
Salari segons conveni

En procés de
reclutament de
candidats/es.

Requisits:
És imprescindible aportar alguna experiència en el
lloc de treball

En procés de
reclutament de
candidats/es.

Condicions:
Incorporació immediata

· Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

AJUDANT DE CUINA
(REF. 92.21.SOL)

Restaurant de Solsona precisa incorporar AJUDANT DE CUINA
de manera temporal per substitució d'una baixa de maternitat.
En dependència del cap de cuina, les teves funcions seran les
següents:
Donar suport al cuiner/a i a l'equip de cuina en
l'elaboració de preparacions de:
 Fondos de cocció per a la preparació d'altres plats
 Sofregits
 Salses, beixamel, etc.

Requisits:
Persona amb motivació/vocació per treballar com
a ajudant de cuina al sector de l'hostaleria
Imprescindible experiència en la realització de les
tasques descrites
Saber fer fondos de cocció per a la preparació
d'altres plats, sofregits, elaboració de salses,
beixamel, etc.
Disponibilitat per treballar els caps de setmana i
festius
Condicions:
Incorporació immediata
Contracte de treball temporal per substitució de
baixa de maternitat (aproximadament 3 mesos)
Jornada completa de 40 hores setmanals
Salari segons el conveni de l'hostaleria de Lleida

En procés de
reclutament de
candidats/es.

CAMBRER/A
(REF. 90.21.SOL)

Restaurant de Solsona precisa incorporar CAMBRER/A de
manera estable al seu equip.
En dependència del cap de sala, les teves funcions seran les
següents:
Servei de sala
Preparar el servei de taula
Revisar que el material del servei estigui en estat òptim i
preparat abans i després de cada servei
Rebre els clients i acompanyar-los a acomodar-se
Atendre les peticions dels clients prenent nota de la
comanda i tramitant-la a la cuina
Assessorar els clients i els informa sobre la carta, i
resoldre els possibles dubtes que puguin tenir
Proporcionar el servei, tot distribuint les begudes i els
aliments sol·licitats pels clients
Cobrament als clients
Restaurant de Solsona precisa incorporar AJUDANT DE CUINA
de manera estable al seu equip.

En procés de
reclutament de
candidats/es.

SOLSONA

Requisits:
Es valorarà molt més la disposició al treball, la
voluntat d'aprendre i la flexibilitat amb l'entorn de
la feina que la formació o l'experiència, la tècnica o
els coneixements sobre la restauració.
Condicions:
Lloc de treball estable
Contracte a l'inici temporal amb possibilitats de
continuïtat
Jornada parcial de 16 hores setmanals
Horari. Divendres: 20h-24h Dissabte: 13h-17h i
20h-24h Diumenge: 13h-17h
Salari segons conveni

Requisits:
Es valorarà molt més la disposició al treball, la
voluntat d'aprendre i la flexibilitat amb l'entorn de
la feina que la formació o l'experiència, la tècnica o
els coneixements sobre la restauració
Condicions:
Lloc de treball estable

En procés de
reclutament de
candidats/es.

SOLSONA

AJUDANT DE CUINA
(REF. 89.21.SOL)
SOLSONA

En dependència del cap de cuina, les teves funcions seran força
polivalents, des de la preparació dels productes per a l’elaboració
dels plats, emplatar, tasques de neteja a la pica i de les
instal·lacions.

· Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

-

RECEPCIONISTA
(REF. 82.21.SOL)
SOLSONA

CUINER/A BRASA
(REF. 74.21.SOL)
SOLSONA

Contracte a l'inici temporal amb possibilitats de
continuïtat
Jornada parcial de 16 hores setmanals
Horari. Divendres: 20h-24h Dissabte: 13h-17h i
20h-24h Diumenge: 13h-17h
Salari segons conveni

Hotel situat al Solsonès precisa incorporar RECEPCIONISTA per
desenvolupar les següents tasques:
Atenció al client
Recepció (check in i checkout)
Reserves i portals de reserves
Suport a menjador i altres tasques de l’hotel en general

Requisits:
Experiència en les tasques descrites, tant de
recepció com de suport a menjador i hotel
Valorable formació relacionada amb el món del
turisme (Cicle Formatiu família hoteleria i turisme,
Grau en turisme, altres)
Coneixement del sector i del territori
Persona amb motivació per la cultura, que li agradi
estar al dia
Domini de l’anglès, valorable coneixements de
francès
Domini de l’ofimàtica
Condicions:
Incorporació immediata
Contracte fix discontinu
Mitja jornada. A mig termini pot ser jornada
sencera
Horari flexible de dilluns a diumenge amb 2 dies de
descans intersetmanal, es treballa per torns de
matí o tarda (de 8 a 15 o de 15 a 22h)
Salari a negociar amb el candidat/a

En procés de
reclutament de
candidats/es.

Empresa del sector de l’oci i el lleure situada a Solsona cerca
CUINER/A BRASA per incorporar al seu equip de cuina durant
l’estiu 2021.

Requisits:
Es valorarà experiència en el lloc de treball
Iniciativa i polivalència
Valorable carnet B
Condicions:
Incorporació immediata
Formar part d'un equip jove i treballador
Contracte temporal durant l’estiu 2021
Jornada completa
Horari de dilluns a diumenge amb els descansos
que estableix la Llei
Salari segons conveni col·lectiu i segons vàlua del
candidat/a

En procés de
reclutament de
candidats/es.

Les tasques a desenvolupar seran les següents:
Encarregar-se de la zona barbacoa de la cuina, on es
prepara tot el menjar que es cou a la brasa.
Realitzar la neteja i manteniment de la zona de brasa.

· Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

CAMBRER/A DE
SALA
(REF. 49.21.SOL)
SOLSONA

Hotel de luxe situat al Solsonès precisa incorporar pel seu
restaurant CAMBRER/A DE SALA AMB EXPERIÈNCIA per
desenvolupar les següents funcions:
Preparar les taules, organitzar-les, de la correcte
disposició de les cadires i de la preparació de tot el
Servei de taula.
Ocupar-te de la vaixella, la cristalleria, la coberteria i la
roba de taula estiguin es estat òptim i preparades
abans i després de cada servei.
Rebre els clients i ajudar a acomodar-se en cas que
sigui necessari.
Atendre les peticions dels clients prenent nota de la
comanda i tramitant-la al Servei de bar o a la cuina de
l’establiment.
Assessorar els clients i informar sobre la carta, i
resoldre els possibles dubtes que puguin tenir quan a
l’oferta de l’establiment.
Proporcionar el Servei, tot distribuint les begudes i els
aliments sol·licitats pels clients.
Cobrar les consumicions i de lliurar el canvi i el rebut
corresponent.
A vegades, controlar les existències del magatzem i
tramitar les comandes corresponents en cas d’esgotarse algun producte.
Servei de begudes a la Terrassa de l’establiment quan
sigui necessari.

Requisits:
Experiència en les tasques descrites
Bona predisposició per la feina i per aprendre
Valorable formació relacionada amb el lloc de
treball
Valorable experiència i coneixements a nivell de
vins
Permís de conduir i cotxe o possibilitat d’arribar al
lloc de treball
Valorable idiomes (anglès i francès)
Persona amb bona imatge i tracte amb els clients,
iniciativa i treball en equip, flexibilitat i adaptació al
canvi
Condicions:
Contracte inicial temporal, després indefinit
Jornada completa
Horari intensiu matí
Sou segons conveni més incentius
Incorporació immediata

En procés de
reclutament de
candidats/es.

OFICIS, INDÚSTRIA I ALTRES OPERARIS
OFERTA

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

ESTAT

VINILADOR/ARETOLISTA
(REF. 124.21.CAR)

Empresa del sector serveis del BAGES precisa incorporar
VINILADOR/A-RETOLISTA per a esdeveniment esportiu
internacional de primer nivell entre d’altres. Les teves
principals funcions seran:

Requisits:
Experiència, habilitat i tècnica demostrables en
aplicació de vinils
Experiència i habilitat demostrables en manipulats de
diferents materials (fusta, policarbonat...)
Valorable experiència en utilització de plotters
d’impressió
Informàtica: paquet Office a nivell d’usuari /
Valorable: Adobe Illustrator, Photoshop i RIP Caldera

En procés de
reclutament de
candidats/es.

BAGES

-

Aplicació de vinils en diferents superfícies
Utilització de laminadores
Altres tasques que puguin sorgir en cada preparació

· Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

Valorable carnet de camió C+E i CAP
Valorable carnet de carretons
Valorable anglès nivell mig
Persona dinàmica, polivalent, ordenada, resilient i
empàtica amb ganes de treballar i aprendre
Capacitat per treballar sota pressió
Capacitat de treballar en equip
Disponibilitat per viatjar (aproximadament 200 dies a
l’any per tot el món)
Condicions:
Incorporació immediata
Contracte per obra i servei amb possibilitat de
continuïtat
Jornada completa
Salari Junior: 20.000€ - 23.000€ (Experiència d’1 any)
// Salari Sènior: 24.000€ - 28.000€ (Experiència
mínima de 3 anys)
-

OPERARI/ÀRIA DE
GRANJA
(REF. 122.21.CAR)

Centre d’inseminació porcí precisa incorporar diversos
OPERARIS/ÀRIES DE GRANJA, per a diverses instal·lacions
situades al Solsonès, Bassella, Lladurs i Ponts.

CARDONA

En dependència del responsable del centre de treball, les teves
funcions seran:
-

Neteja i manteniment diàries de les instal·lacions
Alimentació, neteja i cura diària dels porcs
Extracció de dosis seminals de porcs grans

Requisits:
Disponibilitat per treballar en diversos centres del
Solsonès, Bassella, Lladurs i Ponts
Persona amb autonomia i predisposició a
l’aprenentatge
- Disposar del carnet de conduir B. L’empresa facilita
cotxe
- Disponibilitat per treballar de diumenge a dijous
Condicions:
Incorporació entre l’agost i el setembre
Contracte temporal
Jornada completa de diumenge a dijous. Només es
treballen 4 dies/setmana
Horaris dies de producció: diumenge, dimarts i dijous
torn de nit
Horaris dies de manteniment: dilluns o dimecres de 7
a 15.00h. (Es lliura un dels dos dies, de manera
alterna).
Els horaris poden canviar en un futur, De diumenge a
dijous de 7 a 15.00 (aproximadament)

-

Salari 1.000 euros nets mensuals

· Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

En procés de
reclutament de
candidats/es.

OPERARI/ÀRIA DE
MUNTATGE
(REF. 106.21.SOL)
SOLSONA

Empresa ubicada a Solsona precisa incorporar un/a
OPERARI/ÀRIA DE MUNTATGE.
En dependència del responsable del centre de treball, les teves
funcions seran:
-

ELECTRICISTA
(REF. 102.21.CAR)
CARDONA

Empresa d'instal·lacions i manteniment elèctric ubicada a
Cardona cerca ELECTRICISTA per incorporar-se al seu equip
de treball.
En dependència del responsable,
desenvoluparies serien les següents:
-

INSTAL·LADOR/A
(REF. 98.21.SOL)
SOLSONA

Muntatge de dipòsits de fibra de polièster
Interpretar els plànols i la fitxa de treball
Unir els fondos als cilindres i enganxar els suports als
dipòsits

les

tasques

que

Realitzar instal·lacions i manteniment de sistemes
elèctrics
Realitzar muntatges i revisions d'armaris elèctrics

Instal·lacions ELCA, S.L., empresa dedicada a les
instal·lacions d'electricitat, fontaneria i calefacció, precisa
incorporar al seu equip INSTAL·LADOR/A.
La teva funció serà la de realitzar la instal·lació de sistemes de
calefacció i aigua, elèctrics i de climatització a casa dels
clients.

Requisits:
Valorable formació i/o experiència en algun ofici, o
com a muntador a la indústria, etc.
Habilitat per la realització de tasques manipulatives
Capacitat d’interpretació de plànols
Capacitat d’aprenentatge, planificació i organització, i
pel treball en equip
Imprescindible català i/o castellà
Desplaçament autònom fins a l’empresa
Condicions:
Formació a càrrec de l’empresa
Lloc de treball estable
Contracte inicialment temporal, posteriorment
indefinit
Jornada completa (40h setmanals de dilluns a
divendres)
Torns rotatius cada 15 dies, de 6 a 14h i de 14h a 22h
Salari en funció de la vàlua del candidat
Requisits:
Formació mínima de cicle formatiu (mitjà o superior)
d'electricitat
O, com a mínim, 2 anys d'experiència demostrable en
manteniment elèctric
Valorable formació en seguretat
Carnet de conduir i, valorable, vehicle propi
Persona responsable i amb capacitat d'organització
Condicions:
Incorporació immediata
Contracte temporal amb possibilitat d'indefinit (lloc
de treball estable)
Jornada completa de dilluns a divendres en torn de
matí
Salari segons el conveni col·lectiu aplicable
Requisits:
Experiència en les funcions descrites
Coneixements de la normativa aplicable
Valorable formació relacionada amb el lloc de treball
Carnet B
Iniciativa, orientació a l'assoliment, flexibilitat i gestió
del canvi, orientació al client, organització i
planificació

· Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

En procés de
reclutament de
candidats/es.

En procés de
reclutament de
candidats/es.

En procés de
reclutament de
candidats/es.

Condicions:
Incorporació immediata
Lloc de treball estable
Jornada completa
Horari partit, matí i tarda
Salari segons el conveni col lectiu aplicable i segons
experiència del candidat/a

CONDUCTOR/A
CARRETÓ
ELEVADOR
(REF. 95.21.SOL)

Indústria de Solsona del sector de la fusta necessita incorporar
per ampliació del seu equip CONDUCTOR/A DE CARRETÓ
ELEVADOR.

SOLSONA

En dependència del responsable de producció, la teva funció
serà la de preparar el material per al procés de producció,
preparar les càrregues dels camions i altres tasques
relacionades amb el lloc de treball que se t’encomanin.

OPERARI/ÀRIA DE
MAGATZEM
(REF. 54.21.SOL)

Empresa comercial ubicada a Solsona necessita incorporar a 2
persones com a OPERARI/ÀRIA DE MAGATZEM (1 persona en
torn1, de dilluns a divendres, i una altre persona en torn 2, cap
de setmana) per desenvolupar les següents funcions:

SOLSONA

OPERARI/ÀRIA DE
FÀBRICA
(REF. 37.21.SOL)

-

Recepció del material i ubicació al magatzem
Preparació de comandes.
Control d’estoc.

Grup Alvic, empresa líder en el sector de la fabricació de
mobles i components de fusta, selecciona a la seva planta
industrial de Solsona OPERARI/ÀRIA DE FABRICA per realitzar
les tasques pròpies de fabricació, de diversa indole, sota la

Requisits:
Imprescindible disposar del carnet carretons
elevadors
Imprescindible mínim d'experiència
Capacitat d'organització, responsabilitat, treball en
equip
Condicions:
Incorporació immediata
Lloc de treball estable
Contracte inicialment per ETT (2-3 mesos) i després
per empresa
Jornada complerta de dilluns a divendres
Horari partit, matí i tarda
Salari segons conveni col·lectiu aplicable i segons
experiència del candidat

En procés de
reclutament de
candidats/es.

Requisits:
Major d’edat
Es valorarà experiència prèvia coma operari/ària de
magatzem o de fàbrica
Valorable disposar del carnet d’operador/a de carretó
elevador
Persona amb iniciativa, positiva, amb capacitat de
treball en equip
Condicions:
Incorporació immediata
Contracte temporal amb possibilitat d’indefinit
Jornada a convenis, segons els dos torns establerts
Salari segons el conveni col·lectiu aplicable

En procés de
reclutament de
candidats/es.

Requisits:
Formació mínima de Graduat en ESO. Valorable
formació professional, Mòdul de fusteria o similar, o
batxillerat

En procés de
reclutament de
candidats/es.

· Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

SOLSONA

supervisió directa d’un operari de major qualificació, i d’acord
amb les normes i procediments establerts en cada cas.
Funcions principals:
Realitzar tasques de fabricació
Supervisar i controlar el funcionament correcte de
la maquinària assignada de CNC.
Controlar l’aprovisionament de la maquinària sota
la seva responsabilitat.
Detectar deficiència en la qualitat de productes.

Valorable experiència en conducció de màquines CNC
Es valoren els coneixements en: Maquinària, Peces,
Mobles, Mobiliari, Manteniment, Fusta
Valorable coneixements d’Ofimàtica
Organització, pro activitat, capacitat de gestió,
responsabilitat
Residència propera al lloc de treball
Condicions:
Incorporació immediata
Contracte inicialment temporal amb possibilitat de
continuïtat
Jornada completa de dilluns a divendres
Torn de matí o tarda
Salari segons conveni col·lectiu aplicable
-

FORMACIÓ SUPERIOR O UNIVERSITÀRIA
OFERTA
COMERCIAL –
GESTOR/A DE
RESERVES
(REF. 123.21.SOL)
NAVÈS

DESCRIPCIÓ
Allotjament turístic de Navès necessita incorporar 1
comercial – gestor/a de reserves.
Les teves principals funcions seran:
Buscar diversos tipus de clients (grups, famílies,
escoles....)
Planificar, organitzar, dirigir i controlar el procés de
venda
Gestionar i controlar la demanda segons els tipus de
clientela (segments, individuals, grups organitzats)
Organitzar, dirigir i controlar l'àrea de recepció.
Gestionar l'oferta d'habitacions així com la seva
contractació anticipada, tenint en compte les
reserves, entrades, sortides, facturació i situacions
especials.
Realitzar la recepció de la clientela

REQUISITS / CONDICIONS

ESTAT
OFERTA

Requisits:
Formació de Grau universitari relacionada amb
Turisme, Màrqueting i relacions públiques,
Administració i gestió d’empreses o Gestió hotelera
Es valoraran formacions de CFGS dels mateixos
àmbits
Es valoraran coneixements en tècniques de venda i
comercialització per canals electrònics
Es requereix una experiència mínima com a comercial
o recepcionista d’allotjament turístic
Es valorarà nivell mitjà-alt d’anglès
Imprescindible permís de conduir i vehicle propi
Persona alegre, dinàmica, amb bon tracte amb el
públic, compromesa amb el projecte
Disponibilitat per a treballar caps de setmana i festius
Condicions:
Contracte temporal, amb possibilitats de continuar
Incorporació a partir de setembre
Inicialment, jornada parcial (20h)

En procés de
reclutament de
candidats/es.

· Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

-

INFERMER/A
(REF. 120.21.CAR)
CARDONA

AUXILIAR
INFERMERIA
(REF. 119.21.CAR)
CARDONA

Horari variable, segons les necessitats tant de les
persones candidates com de l'empresa
Salari a negociar amb els candidats/es

Fundació SHE, projecte de recerca Healthy Communities
2030 a Cardona, busca persona amb estudis d’infermeria per
formar part de l’equip de treball de camp d’un estudi científic
poblacional.
Les teves funcions seran:
Realitzar extracció de sang
Realitzar mesures antropomètriques
Passar qüestionaris de salut
Organitzar les sales d’exploració i control dels
participants
Entrar les dades i resultats de l’examen dels
participants en un aplicatiu on-line de full de recollida
de dades.

Requisits:
Imprescindible Grau en Infermeria
Es valorarà experiència
Coneixements bàsics d’informàtica
Es valorarà coneixement de llengües
Treball en equip, organització i control de materials,
bon tracte amb les persones, empatia...
Condicions:
Formació inicial
Contracte temporal: inici setembre 2021
Contracte d’obra o servei de durada entre 6-9 mesos
aprox., segons acabin les feines del projecte
Mitja jornada (20 hores)
De dilluns a divendres, i disponibilitat per a treballar
una tarda i un dissabte al matí cada mes. Horari
habitual de matí de 8 a 12h aprox.
Sou: 12.000€ bruts/any per 12 pagues per jornada de
20h

En procés de
reclutament de
candidats/es.

Fundació SHE, projecte de recerca Healthy Communities 2030
a Cardona, busca persona amb estudis d’auxiliar d’infermeria
o altres estudis relacionats amb ciències de la salut per formar
part de l’equip de treball de camp d’un estudi científic
poblacional.
Les teves funcions seran:
Realitzar mesures antropomètriques
Passar qüestionaris de salut
Organitzar les sales d’exploració i control dels
participants
Entrar les dades i resultats de l’examen dels
participants en un aplicatiu on-line de full de recollida
de dades

Requisits:
Imprescindible estudis d’auxiliar d’infermeria o altres
titulacions relacionades amb ciències de la salut
Es valorarà experiència
Coneixements bàsics d’informàtica
Es valorarà coneixement de llengües
Treball en equip, organització i control de materials,
bon tracte amb les persones, empatia...
Condicions:
Formació inicial
Contracte temporal: inici setembre 2021
Contracte d’obra o servei de durada entre 6-9 mesos
aprox., segons acabin les feines del projecte
Mitja jornada (20 hores)
De dilluns a divendres, i disponibilitat per a treballar
una tarda i un dissabte al matí cada mes. Horari
habitual de matí de 8 a 12h aprox.
Sou: 10.500€ bruts/any per 12 pagues per jornada de
20h

En procés de
reclutament de
candidats/es.

· Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

TÈCNIC/A
INSTAL·LACIONS
DE PRODUCTES
(REF. 117.21.SOL)

Empresa ubicada a Oliana (Lleida) dedicada a la fabricació i
distribució de petit electrodomèstic selecciona TÈCNIC/A
D’INSTAL·LACIONS DE PRODUCTES per incorporar al seu
equip.

OLIANA

La teva funció serà la de donar suport tant a professionals
com a clients en les consultes i instal·lacions dels productes
d'estufes de pellets.

PROJECTISTA
(REF.116.21.SOL)

Empresa del sector dels projectes d’ordenació d’ús públic,
senyalització, paisatgisme, obra civil, situada a Solsona cerca
PROECTISTA per desenvolupar les següents tasques:

SOLSONA
-

-

Organització de la informació tècnica provinent del
treball de camp
Redacció de memòries de projectes a partir de les
directrius tècniques i informació facilitadora per
l’equip.
Elaboració de pressupostos i plecs amb programari
específics (TCQ, Presto, Arquímedes…)
Elaboració de mapes i fitxes amb programari Q-GIS.

Requisits:
Formació FP de grau superior Tècnic/a en
instal·lacions
Valorable experiència tècnica en instal·lacions
d'estufes de pellet
Idioma francès o anglès
Domini paquet "office"
Residència propera al lloc de treball
Persona proactiva, dinàmica, resolutiva amb
capacitat de comunicació
Es valorarà:
- Persona amb formació tècnica
- Coneixements d'energies renovables
- Coneixement software instal·lacions "Aladdin"
Condicions:
Lloc de treball estable
Possibilitats de promoció professional
Incorporació immediata
Jornada complerta de dilluns a divendres
Salari segons vàlua del candidat/a

En procés de
reclutament de
candidats/es.

Requisits:
Enginyeria tècnica (obra civil, agrícola, forestal…),
arquitectura tècnica
Experiència en redacció de projectes, en direcció o
gestió d’execució de projectes
Coneixements de programari d’elaboració de
projectes i GIS
Bona aptitud per a l’organització de continguts i bona
capacitat de redacció
Responsabilitat i Compromís
Capacitat de treball en equip
Flexibilitat puntual segons el volum de projectes
Carnet B
Condicions:
Incorporació setembre/octubre
Possibilitat de col·laborar com a autònom o
contracte laboral temporal
Jornada completa dos/tres dies a la setmana
Horari pendent de concretar
Salari a negociar segons la vàlua del candidat/a

En procés de
reclutament de
candidats/es.

· Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

ENGINYER/A
MECÀNIC
(REF. 111.21.SOL)
SOLSONA

Important empresa de disseny i fabricació de maquinària que
realitza projectes per Europa, Àsia i Amèrica, amb servei a més
de 30 països a tot el món, ubicada a Solsona, precisa
incorporar ENGINYER/A MECÀNIC per ampliació del
departament d’enginyeria per desenvolupar les tasques
següents:
-

CAP D’OPERACIONS
(REF. 110.21.SOL)
SOLSONA

Disseny de projectes mecànics
Realització de manuals tècnics
Control de qualitat

Important empresa de disseny i fabricació de maquinària que
realitza projectes per Europa, Àsia i Amèrica, amb servei a més
de 30 països, ubicada a Solsona, selecciona CAP
D’OPERACIONS per ampliació de l’equip de fabricació per
desenvolupar les tasques següents:
-

-

-

-

Dirigir, d’acord amb la direcció tècnica, la fabricació
dels projectes fins a la seva posada en marxa a casa
del client, garantint l’execució òptima en quant a
temps (calendaris), esforços, costos (humans i
materials) i qualitat
Establir el programa d'execució del projecte en
cadascuna de les seves fases
Supervisar els progressos del projecte i gestionar les
incidències que puguin aparèixer. Decidir les
solucions que s'han d'adoptar i, atenent aquestes
decisions, actualitzar la planificació del projecte
Informar sobre el desenvolupament del projecte a la
direcció de l'empresa
Desenvolupar les tasques d'administració del
projecte. Gestionar la documentació del projecte i del
control i de la gestió econòmica del mateix
Realitzar i supervisar la posada en marxa, i que
funcioni correctament

Requisits:
Enginyeria Industrial, especialitat mecànica
Experiència en disseny amb 3D
Domini AUTOCAD i SOLIDWORKS
Imprescindible domini de l’anglès i valorable
coneixements de francès
Disponibilitat per viatjar ocasionalment
Competències: Preocupació per l'ordre i la qualitat,
Pensament analític, Planificació i organització,
Aprenentatge i utilització de coneixements,
Flexibilitat
Condicions:
Incorporació immediata
Lloc de treball estable. Jornada completa.
Possibilitats de desenvolupament professional
Salari a negociar segons vàlua del candidat/a

En procés de
reclutament de
candidats/es

Requisits:
Enginyeria tècnica o Grau en Enginyeria (es valoraran
altres titulacions relacionades amb experiència)
Experiència en la planificació i organització de
processos de fabricació
Experiència en la gestió i organització d’equips de
treball
Disponibilitat per viatjar ocasionalment
Domini de l’anglès
Competències: Orientació a l'assoliment, Pensament
analític, Orientació estratègica, Iniciativa,
Negociació, Planificació i organització, Lideratge
Condicions:
Incorporació immediata
Lloc de treball estable
Jornada completa
Possibilitats de desenvolupament professional
Salari a negociar segons vàlua del candidat/a

En procés de
reclutament de
candidats/es.

· Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

-

MESTRE/A REFORÇ
ESCOLAR
(REF. 109.21.CAR)
CARDONA

Coordinar les diferents àrees de l’empresa implicades
en el procés
Organitzar i gestionar l’equip de fabricació, assignant
les tasques a les persones que estan al teu càrrec

Centre de Cardona que ofereix serveis de logopèdia i reforç
escolar cerca MESTRE DE REFORÇ per al curs vinent.
Les tasques a desenvolupar seran les següents:
Realitzar suport educatiu a infants i adolescents amb
dificultats d'aprenentatge
Reforçar matèries i ensenyar tècniques d'estudi tant a
nivell d'educació Primària, ESO i Batxillerat
Realitza atenció a les famílies i coordinació amb altres
professionals

Requisits:
Preferentment titulació relacionada amb el món
educatiu o social (magisteri, psicologia, pedagogia...)
Valorarem l'experiència en realitzar reforç escolar.
Coneixements dels continguts de Primària, ESO i
Batxillerat
Empatia i sensibilitat per treballar amb infants i
adolescents
Capacitat de treball en equip
Responsabilitat i compromís envers la feina

En procés de
reclutament de
candidats/es.

Condicions:
Incorporació al setembre
Contracte temporal des de setembre fins al mes de
juny
Jornada parcial. Horari de tarda de 15 a 21h. Amb
possibilitats d'alguns migdies de 12:30 a 14:00
Salari segons conveni

INFERMER/A
RESIDÈNCIA
(REF. 97.21.CAR)

La Residència Sant Jaume de Cardona precisa incorporar
INFERMER/A per un període d'un any amb possibilitat de
passar a indefinit.

CARDONA

En dependència de la direcció del centre, les tasques que
desenvoluparies serien les següents:
Atenció als residents del centre (tractaments i
assistència)
Realització de tasques de cura dels usuaris
(preparació, control i administració de medicació,
cures, etc.)
Recolzament en les AVD
Complementació dels registres
Gestió de
documentació (informes,
visites
especialistes, proves, etc.)
Control de registres, dietes, visites al metge, etc.

Requisits:
Diplomatura o grau en infermeria
Es valorarà experiència
Persona dinàmica, amb ganes de treballar en equip,
amb iniciativa, responsable, resolutiva
Condicions:
lncorporació immediata
Jornada Laboral 70%
Horari de setmana curta i setmana llarga, amb caps
de setmana alterns
Salari segons el conveni col·lectiu aplicable

· Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

En procés de
reclutament de
candidats/es.

ENGINYER/A
ELECTRÒNIC/A
(REF. 94.21.SOL)
OLIANA

Empresa ubicada a Oliana (Lleida) dedicada a la fabricació i
distribució de petit electrodomèstic precisa incorporar
ENGINYER/A ELECTRÒNIC D'AUTOMATISMES 0 SIMILAR per
ampliació del departament d'enginyeria.

En dependència del cap del departament, les tasques que
desenvoluparàs seran les següents:
-

-

FARMACÈUTIC/A
(REF. 93.21.SOL)

Realitzar el desenvolupament tècnic de nous
productes
Disseny i desenvolupament dels dispositius
electrònics de potència i de control dels nous
productes
Validar i documentar mitjançant assajos d'enginyeria
els projectes al seu càrrec
Seguiment i control dels prototips
Assegurar el compliment de les normatives vigents
internes i externes
Elaborar la documentació tècnica del producte

ALT URGELL

En procés de
reclutament de
candidats/es.

Condicions:
Lloc de treball estable
Incorporació immediata
Jornada complerta de dilluns a divendres
Salari segons vàlua del candidat/a

La Farmàcia Casserras de Solsona precisa incorporar
FARMACÈUTIC/A amb titulació de GRAU/LLICENCIATURA EN
FARMÀCIA.

Condicions:
Incorporació immediata
Lloc de treball estable
Jornada completa o parcial, a convenir
De dilluns a divendres i caps de setmana alterns
Horari i salari a convenir amb el candidat/a

En procés de
reclutament de
candidats/es.

Empresa de la zona dedicada a la fabricació i distribució de
petit electrodomèstic selecciona PRODUCT MANAGER per
desenvolupar les següents funcions:
Anàlisi de mercat
Planificació del llançament de nous productes
Selecció i negociació amb els proveïdors
Coordinació del desenvolupament de productes
entre els departaments interns i proveïdors externs
Presentació de novetats a la xarxa comercial
Seguiment del productes durant el seu cicle de vida

Requisits:
Formació en Administració i Direcció d’Empreses,
Econòmiques, Empresarials o Màrqueting
Imprescindible domini idioma anglès
Persona proactiva, dinàmica i resolutiva,
responsable, organitzada i polivalent
Residència propera al lloc de treball
Condicions:
Lloc de treball estable
Incorporació immediata
Jornada completa de dilluns a divendres
Salari segons vàlua del candidat

En procés de
reclutament de
candidats/es.

SOLSONA

PRODUCT
MANAGER
(REF. 40.21.SOL)

Requisits:
Grau en Enginyeria electrònica, Automatismes,
Telecomunicacions o similar
Imprescindible domini anglès nivell mig
Valorable experiència laboral en lloc similar
Disponibilitat per viatjar ocasionalment
Persona responsable, organitzada i polivalent

· Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

ENGINYERI/A
TÈCNIC O
ENGINYER/A
INDUSTRIAL,
ESPECIALITAT
ELECTRICITAT
(REF. 11.21.CAR)
BAGES

Empresa del Bages especialitzada en instal·lacions d’energies
renovables precisa incorporar al seu equip ENGINYER/A
TÈCNIC INDUSTRIAL ELÈCTRC O ENGINYER/A INDUSTRIAL
ESPECIALITAT ELECTRICITAT per al desenvolupament
d’energia solar fotovoltaica.
Les tasques a desenvolupar són les següents:
Disseny i càlcul de línies elèctriques en BT i MT per a
instal·lacions solars fotovoltaiques.
Gestió i coordinació de tramitació de les
instal·lacions davant els òrgans competents.
Direccions d’obra.

Requisits:
Enginyeria tècnica o Grau o Enginyeria superior,
especialitzada en electricitat
Experiència en el disseny, càlcul i tramitació
d’instal·lacions de BT i MT
Experiència en instal·lacions de producció d’energia
elèctrica
Imprescindible paquet ofimàtic Microsoft Office i
AutoCAD
Carner de conduir B
Es necessita planificació i organització, lideratge,
orientació estratègica i flexibilitat i gestió del canvi
Condicions:
Lloc de treball estable
Jornada completa
Formació continua i possibilitats de creixement
professional
Salari a negociar segons experiència i coneixements

La teva candidatura serà gestionada i enviada a l’empresa, en cas que compleixis els requisits.
El procés de selecció el realitza cada empresa.
És l’empresa qui es posa en contacte directament amb les persones candidates que considera més adients.
Si vols més informació d’alguna de les ofertes o saber en quin punt es troba la teva candidatura,
posa’t en contacte amb nosaltres

· Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

En procés de
reclutament de
candidats/es.

SERVEI CONNECTEM
Solsona – 973 48 1009
Cardona – 93 869 2287

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb
majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris”

· Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

