RECULL D’OFERTES SETMANAL:
Del 20 al 24 de desembre del 2021
ATENCIÓ AL PÚBLIC, ADMINISTRACIÓ I COMERÇ
OFERTA
GESTOR/A
ADMINISTRACIÓ
(REF. 2019.21.SOL)
SOLSONA

ADMINISTRATIU/VA
(REF. 218.21.20L)
SOLSONA

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

ESTAT
OFERTA

Empresa de la zona dedicada a la fabricació i distribució de petit Requisits:
- Cicle Formatiu de Grau Superior de comerç
electrodomèstic.
internacional, administració i finances.
Grau en ADE o similar.
Seleccionem persona administrativa per incorporar-se al
- Domini d’Excel
departament d’importació.
- Imprescindible domini de l’anglès.
La seva funció serà la elaboració i seguiment de les comandes
- Residència propera al lloc de treball
d’importació en les operacions directes i triangulars des de l’inici
- Persona proactiva, dinàmica i resolutiva,
de l’ordre fins a l’arribada al port de Barcelona.
responsable, organitzada i polivalent.
Condicions:
- Estabilitat i carrera professional dins la campanya
- Treball en entorn internacional
- Mesures de conciliació familiar (flexibilitat horària,
divendres jornada intensiva...)
- Formació específica a càrrec de l’empresa
- Salari segons vàlua candidat

En procés de
reclutament de
candidats/es.

Taurus Group, empresa internacional amb seu central a Oliana Requisits:
- Cicle Formatiu de Grau Mig o Superior amb titulació
dedicada a la fabricació i distribució de petit electrodomèstic
d’Administració i finances o gestió comercial o
cerca administratiu/va.
similar
Domini d’Excel
Es precisa incorporar persona administratiu/va pel departament
Domini del català i castellà tant parlat com escrit
de “Costumer Service” per realitzar tasques d’atenció telefònica,
- Valorables anglès i/o francès
arxiu o gestió de comandes, entre d’altres pròpies
- Residència propera al lloc de treball
administratives.

En procés de
reclutament de
candidats/es.

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

-

ADMINISTRATIU/VA
(REF. 215.21.SOL)
SOLSONA

Gestoria de Solsona precisa incorporar ADMINISTRATIU/VA per al
departament comptable.
Les funcions seran:
-

-

DEPENDENT/A DE
COMERÇ
(REF. 214.21.SOL)
SOLSONA

Suport al departament comptable en la realització de
tràmits i gestions administratives relacionades amb la
realització d’assentaments comptables
Introducció de dades relacionades amb les factures
emeses i rebudes, de les provisions, de les dotacions, de
les amortitzacions, dels impostos a pagar, de la caixa
(metàl·lic disponible) i de les nòmines, conciliació
d’albarans i factures, preparació de documentació per
auditories, etc.

Persona responsable, organitzada, proactiva i
polivalent.
Condicions:
- Estabilitat i carrera professional dins la campanya
- Treball en entorn internacional
- Mesures de conciliació familiar (flexibilitat horària,
divendres jornada intensiva...)
- Formació específica a càrrec de l’empresa
- Salari segons vàlua candidat
Requisits:
- Cicle formatiu de la família d’Administració i Gestió
(Gestió administrativa, Administració i Finances)
- Valorable experiència en tasques administratives
Condicions:
- Incorporació immediata
- Contracte de treball temporal amb possibilitat de
continuïtat (lloc estable)
- Jornada completa de dilluns a divendres
- Horari partit, matí i tarda, i divendres tarda festiu a
setmanes alternes (a negociar amb el candidat/a
dins de l’horari del despatx). Durant el mes d’agost
es fa mitja jornada fins passat Festa Major.
- Salari a negociar amb el candidat/a segons vàlua

Comerç situat a Solsona selecciona DEPENDENT/A per Requisits:
- Imprescindible experiència de cara al públic
desenvolupar les següents tasques:
- Imprescindible Català entès i parlat
- Valorable saber cosir
- Atenció al client i venda del producte
- Disponibilitat per treballar els dissabtes
- Suport en la realització d’aparadors
- Preocupació per l’ordre i la qualitat
- Suport en la gestió de les XXSS
- Iniciativa i proactivitat
- Neteja i endreça de la botiga
- Orientació al client
Condicions:
- Incorporació al febrer de 2022
- Lloc de treball estable
- Jornada completa 40h/setmanals
· 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.

-

ADMINISTRATIU/VA
(REF. 213.21.SOL)
SOLSONA

CAIXER/A
REPONEDOR/A
(REF. 210.21.SOL)
SOLSONA

De dilluns a dissabte, amb un dia de festa entre
setmana
- Horari partit de 09 a 13.00h i de 17 a 20.00h
- Salari segons conveni col·lectiu aplicable
Empresa de Solsona del sector FORESTAL, necessita incorporar al Requisits:
- Formació d’àmbit administratiu (CFGM Gestió
seu equip ADMINISTRATIU/VA:
administrativa, CFGS Administració i finances, etc.)
- Valorable experiència en les tasques descrites
- Facturació electrònica
- Domini d’ofimàtica
- Control d’albarans
- Valorable nivell bàsic de francès, parlat i escrit.
- Control d’hores
- Imprescindible Permís de conduir B.
- Comptabilitat bàsica
- Persona amb capacitat d’organització i planificació,
- Atenció al client
amb motivació per l’ordre i la qualitat, amb
- Preparar la documentació i realitzar els tràmits de
capacitat per treballar amb autonomía
licitacions amb diferents administracions públiques
Condicions:
- Incorporació immediata
- Jornada de 20 hores setmanals de dilluns a
divendres
- Horari de 09.00 a 13.00 h
- Contracte temporal, amb continuïtat (lloc estable)
- Salari segons conveni col·lectiu aplicable i a
negociar amb el candidat/a
A la botiga de BONÀREA de Solsona precisa incorporar CAIXER/A Requisits:
- Nivell formatiu mínim d’ESO
REPONEDOR/A al seu equip.
- Es valorarà que tinguis alguna experiència en el lloc
de treball
- Reposició de productes
- Català i castellà
- Atenció i assessorament a clients
- Disponibilitat per treballar en caps de setmana
- Control d’estoc
- Persona responsable, amable, amb capacitat
- Gestió de la caixa
d’aprenentatge, treball en equip i amb orientació al
client
Condicions:
- Incorporació immediata
- Contracte temporal (6 mesos) + indefinit
- Jornada de 30 hores setmanals de dilluns a
diumenge. Es treballen 6 dies a la setmana, 5 hores
al dia. Dies rotatius.
· 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.

-

ADMINISTRATIU/VA
(REF. 202.21.SOL)
SOLSONA

PERSONAL
SUPERMERCAT
(REF. 200.21.CAR)
CARDONA

Empresa
agrícola
de
ADMINISTRATIU/VA per:

Solsona

Salari de 840 euros nets al mes x 12 pagues

cerca

incorporar Requisits:
- Experiència en tasques administratives
- Persona amb actitud, responsable, organitzada i
polivalent
- Donar suport a administració
Disponibilitat horària
- Tasques d’oficina
- Idiomes, Català i Castellà
- Atenció als clients
- Carnet B
Condicions:
- Incorporació immediata
- Contracte temporal amb possibilitats de continuïtat
- Jornada parcial, amb possibilitat de jornada
completa
- Horari empresa de dilluns a divendres de 9 a 13 i de
15 a 19h
- Salari segons conveni
Supermercat de Cardona precisa incorporar una persona per
Requisits:
CAIXA-REPOSICIÓ per desenvolupar les següents funcions:
- Es valorarà experiència en supermercat, botiga,
atenció al públic...
- Gestió de la caixa (cobrament a clients, recompte i
- Es valorarà molt que siguis una persona amable,
tancament...)
amb do de gens, amb orientació al client, capacitat
- Reposició de productes, fruiteria...
d’aprenentatge i treball en equip, polivalència
- Atenció i assessorament a clients
- Disponibilitat per treballar alguns diumenges
(rotatius)
- Altres relacionades amb el lloc de treball que et siguin
Condicions:
encomanades pel responsable
- Incorporació immediata
- Formació a càrrec de l’empresa (també possibilitat
de formar-se en carnisseria)
- Contracte temporal, amb possibilitats de continuïtat
(estable)
- Jornada de 40 hores setmanals de dilluns a
dissabte. Es treballa algun diumenge (rotatiu). La
setmana que es treballa en diumenge, es compensa
amb un dia de festa entre setmana.
- Horari a concretar amb el candidat/a
- 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.

En procés de
reclutament de
candidats/es.

DEPENDENT/A
REPONEDOR/A
(REF. 195.21.SOL)
SOLSONA

AUXILIAR
ADMINISTRATIU/VA
(REF. 189.21.SOL)
SOLSONA

COMERCIAL
(REF. 186.21.SOL)
SOLSONA

Supermercats Condis de Solsona precisa incorporar Requisits:
- Es valorarà que tinguis alguna experiència en el lloc
DEPENDENT/A REPONEDOR/A al seu equip per desenvolupar les
de treball
següents tasques:
- Persona responsable, amable, amb capacitat
d’aprenentatge, treball en equip i amb orientació.
- Reposició de productes
Condicions:
- Atenció i assessorament a clients
- Incorporació immediata
- Altres relacionades amb el lloc de treball que et siguin
- Contracte temporal, amb possibilitats de continuïtat
encomanades pel responsable
(estable)
- Jornada de 40 hores setmanals de dilluns a
dissabte. Diumenge i un dia entre setmana festius.
- Horari partit (matí i tarda) a concretar amb el
candidat/a
- Salari segons el conveni col·lectiu aplicable
Empresa situada a Solsona necessita incorporar AUXILIAR Requisits:
ADMINISTRATIU/VA. Les tasques que desenvoluparàs seran les
- Mínim Cicle Formatiu de Grau Mitjà
següents:
- Es valorarà experiència en tasques administratives
- Atenció al client
- Domini de l’Office (word i excel)
- Gestions administratives (comandes, proveïdors, control
- Persona dinàmica, responsable i organitzada
d’estoc, control d’hores dels treballadors, arxiu,...entre
Condicions:
altres feines de caràcter administratiu)
- Incorporació immediata
- Contracte temporal amb possibilitats d’indefinit
- Jornada de 20 hores setmanals de dilluns a
divendres
- Horari de tarda
- Salari segons conveni col·lectiu aplicable
Empresa de fabricació de mobles de cuina i disseny dels espais Requisits:
- Valorable formació i/o experiència en les tasques
cerca COMERCIAL per desenvolupar les següents funcions:
descrites
- Persona responsable, amb orientació al client i
- Cerca de clients
capacitat pel treball en equip, motivada per la
- Tot el procés de venda d’una cuina; Visites als clients,
qualitat
presa de mides, pressupostos, planells, elaboració
- Imprescindible Carnet B
d’albarans, seguir el procés intern de l’empresa
Condicions:
- Control de qualitat
- Incorporació immediata
- Control de satisfacció del client
- Contracte temporal de 6 mesos amb possibilitat de
renovació
· 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.

-

ADMINISTRATIU/VA
(REF. 184.21.CAR)
CARDONA

COMERCIAL SECTOR
METALL
(REF. 118.21.SOL)
SOLSONA

Jornada completa de dilluns a divendres
Horari de 9:00 a 13:00 h i de 15:00 a 19:00 h
- Salari entre 1.100-1.300 euros nets a negociar
segons vàlua del candidat/a
Empresa de Cardona necessita incorporar al seu equip Requisits:
- Valorable formació d’àmbit administratiu (CFGM
ADMINISTRATIU/VA per desenvolupar les següents funcions:
Gestió administrativa, CFGS Administració i
finances, etc)
- Facturació
Valorable experiència
- Control d’albarans
Domini a nivell d’usuari d’ofimàtica
- Control d’hores
- Persona amb capacitat d’organització i planificació,
amb motivació per l’ordre i la qualitat, amb
capacitat per treballar amb autonomia
Condicions:
- Incorporació immediata
- Jornada de 20 hores setmanals de dilluns a
divendres
- Preferentment en horari de matí
- Contracte temporal, amb continuïtat (lloc estable)
- Salari segons conveni col·lectiu aplicable i a
negociar amb el candidat/a
Empresa del Solsonès que es dedica a la fabricació de metall Requisits:
expandit i productes derivats precisa incorporar COMERCIAL al
- Valorable formació en l'àmbit comercial.
seu equip/departament comercial.
- Es valorarà experiència en el sector del metall.
- Carnet conduir B.
En dependència del responsable del departament Comercial, les
- Idiomes: Català, Castellà (es valorarà l'anglès).
teves principals funcions seran:
- Persona activa, treballadora, responsable,
professional i saber treballar en equip.
- Visites a clients.
Condicions:
- Venda a través d'Internet.
- Incorporació immediata.
- Altres tasques relacionades amb el lloc de Comercial.
- Contracte temporal de 6 mesos amb possibilitat de
continuïtat.
- Mitja jornada amb possibilitat d'ampliar.
- Horari a convenir.
- Salari a convenir.
· 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.

EDUCACIÓ I LLEURE
OFERTA
MONITOR/A
(REF. 203.21.SOL)
SOLSONA

PROFESSOR/A
ANGLÈS
(REF. 201.21.CAR)
CARDONA

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

Empresa del sector del lleure situada a Tuixen-La Vansa necessita Requisits:
- CFGM Tècnic de guia en el medi natural i de temps
incorporar MONITOR/A per a la conducció de trineu i suport a
de lleure, CFGM en Activitats físiocesportives en el
altres conductors durant les activitats de circuit.
medi natural (CAFEM), o similar (es valora la
formació en l’àmbit de la muntanya)
- Disponibilitat per treballar caps de setmana i festius
- Carnet B i vehicle propi
Condicions:
- Incorporació immediata
- Contracte temporal amb possibilitats de continuïtat
- Jornada en caps de setmana i festius (16-20 hores
setmanals)
- Salari de 500 euros nets al mes mínim + extres
Escola d’idiomes de Cardona necessita incorporar PROFESSOR/A Requisits:
- Fluïdesa oral en anglès, nivell d’Advanced, amb
ANGLÈS i desenvolupar les següents tasques:
titulació o sense. En cas que no es disposi del títol,
es durà a terme una prova de nivell
- Impartir classes extraescolars d’anglès a infants i
- Valorable experiència en docència
adolescents
- Bon tracte amb els infants
- Preparació didàctica de les classes, materials, etc.
Condicions:
- Seguiment dels alumnes i redacció de dos informes
- Incorporació immediata
anuals
- Contracte temporal
- Reunions de final de curs amb les famílies
- Jornada d’entre 6,5 i 12 hores setmanals, amb
possibilitat de realitzar-ne més, de dilluns a
divendres
- Horari de tarda i, opcional als migdies i matins
- Salari a negociar amb el candidat/a i en funció de la
jornada que acabi realitzant.

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

ESTAT
OFERTA
En procés de
reclutament de
candidats/es.

En procés de
reclutament de
candidats/es.

INFORMÀTICA
OFERTA
TÈCNIC/A
INFORMÀTIC/A
(REF. 168.21.SOL)
SOLSONA

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

Comerç a prop de Solsona precisa incorporar TÈCNIC/A Requisits:
INFORMÀTIC/A per ampliació de l’equip de tècnics.
- Cicles formatius d’informàtica amb coneixements
d’infraestructura de Lan / Wifis / Ip.
En dependència del responsable, hauries de dur a terme les
- Dos anys d’experiència en tasques similars a les
següents tasques:
descrites en les funcions.
Idiomes: Català i castellà (imprescindible); anglès
- Configuració de Servidors Windows Server
(valorable).
2012/2016/2019 (AD, Replica usuaris, Dhcp).
- Carnet de conduir (imprescindible).
- Vmware Esxi - Virtualització de màquines, rèplica de
- Disposició a fer desplaçaments per la zona de
màquines virtuals + VeeamBackup.
Catalunya (majoritàriament Vallès).
- SonicWall – PFsense (Wan,Vpn, Site-Site , Dhcp).
Persona responsable, organitzada, proactiva, amb
- Serveis de xarxa, credencials d'usuaris, configuració de
una clara vocació per l’atenció al client.
rols de servidors, integració de dominis, boscos, DNS,
Residència propera a Solsona i rodalies (molt
DHCP.
valorable).
- Ciberseguretat.
Condicions:
- Servidors Virtuals.
- Lloc de treball estable (teletreball i puntualment a
Oliana).
- Pla de formació, pla de carrera, beneficis socials,
etc.
- Contracte temporal + contracte indefinit.
- Jornada completa (40h setmanals).
- Horari de dilluns a divendres.
- Salari brut a convenir.

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

ESTAT
OFERTA
En procés de
reclutament de
candidats/es.

SERVEIS DE NETEJA
OFERTA
PERSONAL DE
NETEJA
(208.21.SOL)
SOLSONA

PERSONAL DE
NETEJA/RECOLLIDA
VIÀRIA
(REF. 206.21.SOL)

Substitució

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

ESTAT
OFERTA

Empresa de Solsona de prestació de serveis de neteja de locals i Requisits:
instal·lacions precisa incorporar PERSONAL DE NETEJA per
- Estudis mínims obligatoris
realitzar tasques de neteja en diverses instal·lacions durant la
- Experiència en el lloc de treball mínima de 3 mesos
jornada laboral (oficines, escales de veïns, domicilis, fàbriques,
- Disponibilitat horària
etc.) a la zona Solsona i rodalies.
- Disponibilitat per desplaçar-se durant la jornada
laboral
- Valorable disposar del carnet de conduir B
- Domini del català i castellà (parlat i escrit)
- Coneixements dels diferents tipus de productes de
neteja i el seu ús
- Preocupació per l’ordre i per la qualitat
- Flexibilitat per adaptar-te a treballar en diferents
entorns i persones
Condicions:
- Incorporació immediata
- Contracte temporal de 3 mesos inicialment, amb
possibilitat de pròrroga
- Jornada parcial (de 3 a 4 hores al dia)
- Horari segons els serveis (a concretar a l’entrevista)
- Salari segons conveni col·lectiu (a concretar a
l’entrevista)

En procés de
reclutament de
candidats/es.

Empresa de referència internacional present en el sector Requisits:
- Estudis bàsics reglats
mediambiental, de l’aigua i el desenvolupament d’infraestructures,
- Es valorarà experiència en lloc de treball similar
que presta els seus serveis a Cardona necessita incorporar una
- Persona responsable, amb autonomia, flexible,
persona per fer la neteja i/o recollida viària per cobrir una
qualitat en el treball
substitució.
* Disponibilitat per realitzar la revisió mèdica a
Tarragona
Condicions:
- Incorporació immediata
- Contracte temporal per substitució
- Jornada completa de dilluns a dissabte

En procés de
reclutament de
candidats/es.

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

-

PERSONAL DE
NETEJA
(REF. 197.21.SOL)
SOLSONA

PERSONAL DE
NETEJA/RECOLLIDA
VIÀRIA
(REF. 190.21.SOL)

NETEJADOR/A DE
CASA RURAL
(REF. 174.21.SOL)

Horari de 9.30h a 13h i de 16.30 a 19.40h, de dilluns
a dissabte
Sou 1.100€ bruts al mes (15 pagues anuals)

Empresa del sector càrnic situada al Solsonès necessita Requisits:
- Persona amb autonomia i predisposició a
incorporar una persona per fer la NETEJA DIÀRIA de les
l’aprenentatge
instal·lacions per desenvolupar les següents funcions:
- Disposar del carnet de conduir B
Condicions:
- Neteja i manteniment diari de les instal·lacions
- Incorporació immediata
- Altres tasques de reforç a les quadres de l’escorxador
- Lloc de treball estable
- Jornada parcial de 32 hores setmanals (de dilluns a
dijous)
- Salari segons conveni col·lectiu aplicable

En procés de
reclutament de
candidats/es.

Empresa de referència internacional present en el sector Requisits:
- Estudis bàsics reglats
mediambiental, de l’aigua i el desenvolupament d’infraestructures,
- Es valorarà experiència en lloc de treball similar
que presta els seus serveis a Solsona necessita incorporar una
- Imprescindible residència propera a Solsona
persona per fer la NETEJA I/O RECOLLIDA VIÀRIA DE RESIDUS
- Imprescindible carnet B
URBANS.
- Persona responsable, amb autonomia, flexible,
qualitat en el treball
* Disponibilitat per realitzar la revisió mèdica a
Tarragona
Condicions:
- Incorporació immediata
- Contracte indefinit
- Jornada completa de dilluns a diumenge (descans
intersetmanal)
- Horari de 9.30h a 13h i de 16.30 a 19:40h
- Salari 1.100 euros bruts mensuals (15 pagues
anuals)
Empresa de neteja cerca NETEJADOR/A DE CASES RURALS
Requisits:
ubicades entre el Solsonès i la Segarra per desenvolupar les
- Imprescindible experiència demostrable de mínim 2
següents tasques:
anys realitzant tasques de neteja similars
- Imprescindible carnet de conduir i vehicle propi

En procés de
reclutament de
candidats/es.

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

En procés de
reclutament de
candidats/es.

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
-

Lloc de residència a Solsona (preferentment), Torà,
Biosca, Sanaüja, Guissona o localitat pròxima
- Persona responsable, organitzada, curosa amb els
detalls i amb capacitat de treball autònom
Condicions:
- Incorporació a principis de novembre
- Lloc de treball estable, Contracte indefinit
- Jornada parcial (25 h setmanals)
- Horari de dilluns a divendres de 9 a 14 h
- En període d'estiu es treballen alguns caps de
setmana, amb més dies festius entre setmana
Salari 850€/bruts per 12 pagues (pagues extres
prorratejades)
-

SERVEIS I CURA A LES PERSONES
OFERTA
AUXILIAR DE
GERIATRIA
(199.21.CAR)
CARDONA

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

La Residència Sant Jaume de Cardona precisa incorporar Requisits:
- Formació: Certificat de Professionalitat d’Atenció
AUXILIAR GERIATRIA per desenvolupar tasques d'auxiliar de
sociosanitària a persones en institucions socials o
geriatria de caràcter assistencial:
Cicle Formatius de Grau Mitjà d’Atenció a persones
en situació de dependència o Cures auxiliars
- Ajuda a les persones a llevar-se, vestir-se i despullar-se,
d'infermeria
en la seva higiene personal de bany i els seus aparells
Valorable experiència en les tasques descrites
d'ajuda (pròtesis, cadires de rodes, caminadors, etc.),
- Persona amb empatia, capacitat pel treball en
administrar aliments, canvis posturals amb la
equip, organitzada
col·laboració del personal d'infermeria, etc.

Condicions:
-

Incorporació immediata
Lloc de treball estable
Jornada completa
Horari segons el calendari de vacances previst i/o
les necessitats del servei
Salari segons conveni col·lectiu aplicable

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

ESTAT
OFERTA
En procés de
reclutament de
candidats/es.

CUINER/A
(REF. 191.21.SOL)
SOLSONA

AUXILIAR DE
GERIATRIA
(REF. 88.21.SOL)
SOLSONA

Empresa de restauració col·lectiva cerca CUINER/A per un servei Requisits:
del sector de sanitat de Solsona i desenvolupar les següents
- Imprescindible formació i/o experiència
funcions:
demostrable en cuina.
- Elaboració de menús per a un nombre elevat de personal
- Clara orientació al client; capacitat de treball en
- Crear menús i participar en la seva elaboració
equip i lideratge; autonomia i capacitat
- Realitzar inventaris i control de materials
d’organització; bona iniciativa; bona comunicació
- Gestionar dades administratives (portar el control dels
- Imprescindible català i/o castellà
albarans, confecció de menús, comandes)
- Disponibilitat per treballar alguns caps de setmana
- Preferiblement de la zona de Solsona o rodalies
Condicions:
- Incorporació immediata
- Contracte temporal per substitució
- Jornada parcial (20 h setmanals)
- Torn de tarda (4 tardes/setmana)
- Salari segons el conveni col·lectiu
Entitat que dona servei a les persones grans a Solsona precisa Requisits:
incorporar AUXILIARS DE GERIATRIA de manera temporal.
- Formació imprescindible: Tècnic/a en cures
auxiliars d’infermeria i/o Tècnic/a en atenció a
Oferiràs suport a persones grans amb dependència moderada i
persones en situació de dependència, certificat de
severa que precisen ajuda parcial o total per dur a terme les
professionalitat i/o Habilitació Excepcional per
activitats bàsiques de la vida diària. Les teves funcions principals
l’ocupació d’auxiliar de gerontologia.
seran:
- Experiència mínima de 6 mesos en lloc de treball
similar.
- Realitzar la higiene personal dels usuaris.
- Responsabilitat, polivalència, iniciativa i autonomia.
- Aixecar i enllitar els usuaris que precisin ajuda parcial o
- Disponibilitat per treballar en cap de setmana i
total fent ús dels ajuts tècnics.
diferents torns.
- Realitzar la neteja i manteniment dels utensilis dels
Condicions:
usuaris.
- Contracte temporal.
- Realitzar les incontinències dels usuaris.
- Incorporació immediata.
- Donar el menjar als usuaris que no ho puguin fer per sí
- Mitja jornada de dilluns a diumenge, amb els
mateixos.
descansos pertinents.
- Realitzar els canvis posturals de les persones enllitades.
- Diferents horaris segons la disponibilitat de la
- Comunicar les incidències vinculades amb la salut.
persona candidata.
- Atendre les demandes dels usuaris.
- Salari segons VII Conveni Marc Estatal de Serveis
- Acompanyar els usuaris en algunes sortides.
d’Atenció a les Persones Dependents i
Desenvolupament de la Promoció de l’Autonomia
Personal.
· 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.

LABORATORI I SERVEIS MÈDICS
OFERTA

DESCRIPCIÓ

AUXILIAR DE
LABORATORI
(REF. 173.21.CAR)

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:

CARDONA

-

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

REQUISITS / CONDICIONS
Requisits:
- Formació professional de grau mig o superior de
laboratori
- Valorable experiència o haver realitzat pràctiques

ESTAT
OFERTA
En procés de
reclutament de
candidats/es.

Condicions:
- Incorporació immediata
- Contracte de 3 mesos, pròrroga de 6 mesos i
després indefinit
- Jornada completa de 40 hores setmanals prestades
de diumenge a dijous
- Torn de TARDA
- Salari segons conveni col·lectiu aplicable

HOSTALERIA I RESTAURACIÓ
OFERTA

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

PREPARACIÓ ÀPATS Allotjament turístic ubicat a Navès cerca una persona per Requisits:
- Experiència mínima en les tasques descrites
I NETEJA CASA
PREPARACIÓ D’ÀPATS I NETEJA i realitzar les següents
- Imprescindible carnet de conduir i vehicle propi
RURAL
tasques:
- Imprescindible català i/o castellà
- Preparar el menjar dels àpats que ja està cuinat per a
(REF. 212.21.SOL)
SOLSONA

-

grups, que consisteix en:
- Preparar els esmorzars,
- Preparar els pícnics per emportar pels dinars
(entrepans, etc.)
- Preparar els sopars (únicament escalfar i emplatar)
Tasques de neteja de les instal·lacions de l’allotjament

Orientació al client, capacitat de treball en equip,
autonomia i capacitat d’organització, bona iniciativa
i bona comunicació
- Disponibilitat per treballar caps de setmana i festius
Condicions:
- Incorporació immediata
- Contracte temporal, amb possibilitats de continuïtat
-

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

ESTAT
OFERTA
En procés de
reclutament de
candidats/es.

-

-

AUXILIAR SERVEIS
DE CUINA
(179.21.SOL)
SOLSONA

CAMBRER/A DE
SALA
(175.21.SOL)
OLIANA

Inicialment jornada parcial, amb possibilitats
d’ampliació segons volum de feina
Horari: divendres, dissabtes i diumenges de 17.00 a
22.00 hores (a convenir segons temporada). Un cap
de setmana lliure al mes.
Salari segons conveni i vàlua del candidat/a

Empresa de serveis selecciona AUXILIAR DE SERVEIS DE CUINA Requisits:
per una entitat client del sector de sanitat de Solsona.
- Valorable experiència en les tasques descrites
- Persona proactiva amb ganes d’aprendre i capacitat
En dependència del responsable de cuina, realitzaràs tasques
de treball en equip
d’auxiliar de serveis de cuina i de recolzament a cuiners, com per
- Domini del català i/o castellà
exemple, la preparació d’esmorzars, amanides, plats
- Imprescindible amb carnet B
senzills,...així com tasques de neteja de la cuina i utensilis.
Condicions:
- Incorporació immediata
- Contracte temporal per la realització de suplències
amb possibilitat de continuïtat
- Jornada completa (40 h setmanals)
- Salari segons el conveni col·lectiu de l’hostaleria
Cal Respir, bar restaurant del càmping d’Oliana, precisa
Requisits:
incorporar CAMBRER/A DE SALA per desenvolupar les següents
- Es valorarà experiència al sector de l’hostaleria i la
funcions:
restauració (no imprescindible)
- Es valorarà el coneixement d’altres idiomes
- Servei de sala
- Disponibilitat per arribar per compte propi al lloc de
- Preparació de tot el servei de taula
treball (Oliana)
- Vetllar perquè el material del servei estigui en estat
- Domini del català i castellà
òptim i preparat abans i després de cada servei
- Capacitat pel treball en equip, Iniciativa, Orientació
- Rebre els clients i els ajuda a acomodar-se en cas que
al client, Preocupació per l’ordre i la qualitat,
sigui necessari
Flexibilitat i adaptació al canvi
- Atendre les peticions dels clients prenent nota de la
Condicions:
comanda i tramitant-la a la cuina
- Contracte temporal, amb possibilitats de continuïtat
- Assessorar els clients i els informa sobre la carta, i resol
- Jornada parcial de 25 hores setmanals prestades
els possibles dubtes que puguin tenir
de divendres a dilluns
- Proporcionar el servei, tot distribuint les begudes i els
- Horari: alguns dies en torn partit i altres en torn
aliments sol·licitats pels clients
seguit
- Realitzar el manteniment i neteja de la sala i la terrassa
- Salari segons conveni i segons vàlua del candidat/a
· 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.

CAMBRER/A
DE SALA
(REF. 156.21.SOL)
SOLSONA

Restaurant situat a Solsona cerca CAMBRER/A DE SALA.
Les teves funcions seran:
-

CUINER/A
(REF. 154.21.SOL)
SOLSONA

Preparació de tot el servei de taula.
Recepció dels clients i acompanyament a taula.
Prendre nota de les comandes i tramitar-les a cuina.
Assessorar els clients, informar-los sobre la carta i
resoldre possibles dubtes.
Servei de begudes i plats a taula.
Cobrament del servei.

Restaurant de Solsona precisa incorporar CUINER/A.
Les teves funcions seran:
-

Elaborar el menú o la carta.
Proveïment de matèries primeres destinades a cobrir les
exigències de l'oferta gastronòmica.
Determinar la qualitat de les matèries primeres
necessàries.
Rebre les mercaderies i comprovar-ne la qualitat i la
quantitat.
Emmagatzemar les matèries primeres rebudes i
conservar-les perfectament.
Controlar el consum dels aliments i les begudes emprats
per poder determinar-ne els costos.
Manipular, preparar i conservar tota mena d'aliments
crus, semielaborats i elaborats.
Preparar i presentar els plats.
Executar les tasques de neteja de les diferents àrees de
la cuina (plaques de cocció, fogons, forns, maquinària,
electrodomèstics, estris...), classificar i llençar les
deixalles, etc.

Requisits:
- IMPRESCINDIBLE experiència en la professió.
- Disponibilitat per treballar els caps de setmana i
festius.
- Domini del català i el castellà.
- Persona amb motivació/vocació per treballar com a
cambrer/a en el sector de l’hostaleria, amb
iniciativa, orientació al client, preocupació per
l’ordre i per la qualitat, planificació i organització.
Condicions:
- Incorporació immediata.
- Lloc de treball estable.
- Jornada de 20 hores setmanals (de dimarts a
diumenge).
- Salari segons el conveni de l’hostaleria de Lleida.
Requisits:
- Es valorarà experiència en cuina.
- Valorable formació en l'àmbit de cuina.
- Valorable carnet de manipulació d’aliments.
- Persona amb orientació a l'assoliment, preocupació
per l'ordre i la qualitat, amb flexibilitat i capacitat de
gestió del canvi i el treball en equip.
- Disponibilitat per treballar els caps de setmana.
Condicions:
- Incorporació immediata.
- Lloc de treball estable.
- Jornada completa de dimarts a diumenge.
- Horari de 09.00 a 17.00 h.
- Sou segons conveni col·lectiu aplicable i segons
vàlua del candidat/a.

· 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.

CUINER/A –
NETEJADOR/A
DE CASES DE
COLÒNIES
(REF. 131.21.SOL)
PONTS I BARONIA
DE RIALB

RECEPCIONSITA
HOTEL
(REF. 114.21.SOL)
SOLSONA

Segre Mitjà, empresa del sector de l’oci i el lleure, cerca CUINER/A- Requisits:
NETEJADOR/A per a cases de colònies ubicades a Ponts i a la
- Experiència mínima en les tasques descrites.
Baronia de Rialb.
- Imprescindible carnet de conduir i vehicle propi.
- Imprescindible català i/o castellà.
En dependència del responsable del centre de treball, les teves
- Orientació al client, capacitat de treball en equip,
funcions seran:
autonomia i capacitat d’organització, bona iniciativa
i bona comunicació.
- Elaborar esmorzars, dinars i/o sopars per a grups.
Disponibilitat per treballar alguns caps de setmana i
- Tasques de neteja de les cases.
festius.
Condicions:
- Possibilitat de realitzar només una de les dues
tasques: Cuiner/a o Netejador/a.
- Incorporació a partir del setembre.
- Contracte temporal per dies treballats.
- Jornada i horari a convenir segons temporada.
- Salari segons conveni i vàlua del candidat +
desplaçament (a partir de 20Km).

En procés de
reclutament de
candidats/es.

Hotel de luxe situat al Solsonès precisa incorporar RECEPCIONISTA per Requisits:
desenvolupar les següents tasques:
- Experiència en les tasques del lloc de treball i/o
formació en Turisme.
- Atenció al client.
Permís de conduir i vehicle obligatori.
- Recepció (check-in i check-out).
Domini de l’anglès, valorable coneixements de
- Reserves i portals de reserves.
francès.
- Facturació.
Domini de l’ofimàtica.
- Suport en el manteniment dels espais comuns de l’hotel i
Orientació al client, planificació i organització,
servei de begudes puntualment als clients (vetllar perquè
flexibilitat i gestió del canvi, comunicació,
els espais estiguin endreçats i servir al client en
autocontrol.
moments en què sigui necessari, per exemple en
Condicions:
l’acollida del client a l’hotel).
- 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.

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

CAMBRER/A
(REF. 103.21.CAR)
CARDONA

Modificació
condicions

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

Restaurant de Cardona precisa incorporar CAMBRER/A de manera Requisits:
estable al seu equip per realitzar el servei de sala.
- Valorable experiència.
- Busquem una persona dinàmica i amb actitud
En dependència del cap de sala, les teves funcions seran les
proactiva cap a l'aprenentatge.
següents:
- Es valorarà molt més la disposició al treball, la
voluntat d'aprendre i la flexibilitat amb l'entorn de la
- Servei de sala.
feina que la formació o l'experiència, la tècnica o
- Preparar el servei de taula.
els coneixements sobre la restauració.
- Revisar que el material del servei estigui en estat òptim i
Condicions:
preparat abans i després de cada servei.
- Lloc de treball estable.
- Rebre els clients i acompanyar-los a acomodar-se.
- Incorporació immediata.
- Atendre les peticions dels clients.
- Jornada completa (40h).
- Assessorar els clients i informar-los sobre la carta.
- Servei de migdia i servei de nit els divendres i
- Proporcionar el servei, tot distribuint les begudes i els
dissabtes.
aliments.
- Descans setmanal dimarts i dimecres.
- Salari segons conveni aplicable.

En procés de
reclutament de
candidats/es.

Hotel de luxe situat al Solsonès precisa incorporar pel seu Requisits:
restaurant CAMBRER/A DE SALA AMB EXPERIÈNCIA per
- Experiència en les tasques descrites.
desenvolupar les següents funcions:
- Bona predisposició per la feina i per aprendre.
- Valorable formació relacionada amb el lloc de
- Preparar les taules, organitzar-les, de la correcte
treball.
disposició de les cadires i de la preparació de tot el
- Valorable experiència i coneixements a nivell de
Servei de taula.
vins.
- Ocupar-te de la vaixella, la cristalleria, la coberteria i la
- Permís de conduir i cotxe o possibilitat d’arribar al
roba de taula estiguin es estat òptim i preparades abans i
lloc de treball.
després de cada servei.
- Valorable idiomes (anglès i francès).
- Rebre els clients i ajudar a acomodar-se en cas que sigui
- Persona amb bona imatge i tracte amb els clients,
necessari.
iniciativa i treball en equip, flexibilitat i adaptació al
- Atendre les peticions dels clients prenent nota de la
canvi.
comanda i tramitant-la al Servei de bar o a la cuina de
Condicions:
l’establiment.
- Contracte inicial temporal, després indefinit.
- Assessorar els clients i informar sobre la carta, i resoldre
- Jornada completa.
els possibles dubtes que puguin tenir quan a l’oferta de
- Horari intensiu matí.
l’establiment.
- Sou segons conveni més incentius.
- Proporcionar el Servei, tot distribuint les begudes i els
- Incorporació immediata.
aliments sol·licitats pels clients.

En procés de
reclutament de
candidats/es.

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

-

-

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.

OFICIS, INDÚSTRIA, TRANSPORT I ALTRES OPERARIS
OFERTA
PEÓ
(REF. 217.21.SOL)
SOLSONA

PALETA
(REF. 204.21.SOL)
SOLSONA

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

Empresa de Solsona del sector de la construcció dedicada a la Requisits:
- Valorable experiència en el sector de la construcció o
preparació i muntatge d’estructures, cobertes i tancaments per
el metall
a obres i edificacions necessita incorporar PEÓ per a la
- Possibilitat de realitzar esforç físic
preparació i muntatge d’estructures metàli·liques, cobertes, etc.,
- Carnet B valorable
en diferents obres.
- Català i/ castellà
- Valorable coneixements de prevenció de riscos i
seguretat en el treball i treballs en alçada
- Capacitat pel treball en equip, iniciativa, preocupació
per l’ordre i la qualitat, orientació a l’assoliment
Condicions:
- Incorporació immediata
- Formació a càrrec de l’empresa
- Lloc de treball estable. Contracte indefinit.
- Jornada completa de dilluns a divendres, horari partit
(a partir de les 6 del matí)
- Salari a convenir amb el candidat
Empresa del Solsonès del sector de la construcció necessita Requisits:
- Experiència com a oficial de 1ª o 2ª de la construcció
incorporar PALETA, per realitzar tasques de paleteria, en obra
- Valorable la formació en Prevenció de Riscos Laborals
nova i rehabilitació.
a la construcció de 20 hores
Valorable carnet B
El lloc de treball és a Solsona i voltants (Catalunya i Andorra).
- Disponibilitat per desplaçar-se a treballar fora (el
vehicle i transport és a càrrec de l’empresa)
· Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

ESTAT
En procés de
reclutament de
candidats

En procés de
reclutament de
candidats

Persona responsable, amb compromís, amb iniciativa i
capacitat per treballar amb autonomia
Condicions:
- Incorporació immediata
- Lloc estable
- Contracte temporal (3 mesos + 6 mesos) + indefinit
- Jornada completa de dilluns a divendres
- Salari a negociar amb el candidat/a
Empresa de Solsona de fabricació, muntatge i reparació de Requisits:
- Graduat en ESO
portes de garatge i serralleria en general necessita incorporar
- Experiència en l’ofici (almenys 1 any)
OFICIAL – MUNTADOR/A per a la fabricació, muntatge i
- Imprescindible carnet de conduir B
reparació de portes metàl·liques.
- Disponibilitat per a realitzar desplaçaments curts
durant la jornada laboral
Condicions:
- Incorporació immediata
- Contracte temporal amb opció a indefinit
- Jornada completa
- Salari segons conveni i segons vàlua del candidat/a

En procés de
reclutament de
candidats

Empresa del sector agroalimentari de Solsona precisa
incorporar OFICIAL PRIMERA ESPECEJAMENT per
desenvolupar les següents funcions:

En procés de
reclutament de
candidats/es.

-

OFICIAL –
MUNTADOR/A
(SECTOR DEL
METALL)
(REF. 194.21.SOL)
SOLSONA

OFICIAL 1ª
ESPACEJAMENT
(REF. 180.21.SOL)
SOLSONA

ENCARREGAT/ADA
DE GRANJA
(REF. 170.21.SOL)

-

Desfer canals de porc
Desfer qualsevol peça: pernils, espatlles, etc.

Empresa del sector porcí de Solsona precisa incorporar
ENCARREGAT/ADA DE GRANJA.

Requisits:
- Es valorarà experiència
- Català i/o castellà
- Carnet B i vehicle propi per desplaçar-se al lloc de
treball
- Iniciativa, Capacitat d’aprenentatge, Preocupació per
l’ordre i per la qualitat
Condicions:
- Incorporació immediata
- Lloc de treball estable
- Jornada completa de dilluns a divendres
- Salari a negociar amb el candidat/a
Requisits:
- Es valorarà experiència.
- Idiomes: català o castellà.

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

En procés de
reclutament de
candidats/es

SOLSONA

Les teves principals funcions seran les tasques pròpies
d’atenció als animals de granja (alimentació, recelar, atenció de
parts...).

Empresa d’energies renovables ubicada a Cardona precisa
OPERARI/ÀRIA
MUNTADOR/A (REF. incorporar OPERARI/ÀRIA MUNTADOR/A d’instal·lacions solars
fotovoltaiques per ampliació del seu equip.
167.21.CAR)

CARDONA

Dins del departament de muntatge d’instal·lacions solars
fotovoltaiques realitzaries les següents funcions:
-

Muntatge d’estructures.
Instal·lació de panells.
Realització de les connexions elèctriques.

CONDUCTOR/A DE
CAMIÓ I TRÀILER
(REF. 164.21.CAR)

Empresa de transports del Bages precisa incorporar per
ampliació de la seva plantilla CONDUCTOR/A DE CAMIÓ I
TRÀILER.

BAGES

La teva funció consistirà en transportar pinsos per alimentació
animal a granel a diferents granges.

Persona activa, amb iniciativa, capacitat
d’aprenentatge i preocupació per l’ordre i per la
qualitat.
Condicions:
- Incorporació immediata.
- Lloc de treball estable.
- Jornada completa.
- Salari a negociar amb el candidat/a.
Requisits:
- Graduat en ESO.
- Es valorarà tenir coneixements com a instal·lador/a
elèctric/a.
- Persona amb capacitat per al treball en equip i amb
disposició a l’aprenentatge.
- Carnet B.
Condicions:
- Incorporació immediata.
- Contracte temporal, amb possibilitats de continuïtat
(lloc de treball estable).
- Jornada completa.
- Horari partit (matí i tarda).
- Salari segons conveni col·lectiu aplicable i a negociar
amb el candidat/a.
Requisits:
- Formació mínima de Graduat en ESO.
- Imprescindible carnet C + E.
- Valorable experiència.
- Valorable residència a Cardona o Solsonès.
- Disponibilitat horària.
Condicions:
- Incorporació immediata.
- Lloc de treball estable.
- Contracte temporal el primer any, posteriorment
indefinit.
- Jornada completa de dilluns a divendres.
- Remuneració atractiva (segons conveni col·lectiu
aplicable i segons experiència del candidat/a).
-

· 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.

TÈCNIC/A
FORESTAL O
JARDINERIA
(REF. 158.21.SOL)
BERGA
(TREBALL
ITINERANT)

modificació de
condicions
OPERARI/ÀRIA
ELÈCTRIC/A
(REF. 152.21.SOL)
SOLSONA

OPERARI/ÀRIA
CANVI MOTLLES
(REF. 139.21.SOL)
SOLSONA

Empresa de jardineria de Berga que treballa al territori necessita Requisits:
- IMPRESCINDIBLE carnet B.
incorporar al seu equip un PEÓ FORESTAL - JARDINERIA.
- Valorable formació relacionada amb el lloc de treball.
- Valorable experiència.
Realitzaràs tasques de peó forestal i de jardineria, donant suport al
- Domini del català i/o castellà.
responsable, amb qui treballareu juntament, desplaçant-vos als
- Iniciativa, preocupació per l’ordre i per la qualitat.
llocs de treball que sigui necessari en cada moment (jardins
Condicions:
privats, públics, etc.).
- Incorporació immediata.
- Contracte inicialment temporal amb possibilitats de
continuïtat (lloc estable si es manté el nivell de feina).
- Jornada completa de dilluns a divendres.
- Horari partit (matí i tarda).
- Salari a convenir amb el candidat/a.
Important empresa de disseny i fabricació de maquinària que Requisits:
realitza projectes per a Europa, Àsia i Amèrica, amb servei a més
- Valorable formació en electricitat, electromecànica,
de 30 països a tot el món, ubicada a Solsona, precisa incorporar
etc.
OPERARI/ÀRIA ELÈCTRIC/A.
- Experiència en instal·lacions elèctriques o electricitat.
- Disponibilitat per viatjar ocasionalment.
En dependència del cap de producció, les tasques que
- Competències: preocupació per l'ordre i la qualitat,
desenvoluparàs seran les següents:
pensament analític, planificació i organització,
aprenentatge i utilització de coneixements, flexibilitat i
- Muntatge elèctric de maquinària industrial i
gestió del canvi, orientació a l'assoliment.
manteniment (preventiu i correctiu) i reparació.
Condicions:
- Mantenir l'inventari dels recanvis i les relacions amb
- Incorporació immediata.
els proveïdors dels mateixos.
- Lloc de treball estable.
- Muntatge, manteniment i reparacions a casa del
- Jornada completa.
client.
- Possibilitats de desenvolupament professional.
- Salari a negociar segons vàlua del candidat/a.
Empresa referent en la injecció de plàstic situada a Solsona Requisits:
precisa incorporar per ampliació del seu equip CANVIADOR/A
- Experiència d'almenys 1 any en lloc similar.
MOTLLES per desenvolupar les següents funcions:
- Experiència i / o coneixements bàsics en l'ús de
motlles, matriceria, màquines injectores i robots
- Realització de canvis i ajustos de motlles en les
cartesians.
màquines d'injecció.
- Experiència i / o coneixements generals en mecànica,
- Realitzar canvis de material i de color a les màquines
electricitat i electrònica.
d'injecció.
- Persona acostumada a treballar en equip, responsable,
activa i resolutiva.
· 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.

-

OPERARI/ÀRIA
FRESADOR/A CNC
(REF. 138.21.SOL)

Realitzar pre-inicis del procés d'injecció d'acord amb
els paràmetres aprovats.
Manteniment bàsic i conservació de motlles en les
màquines injectores.
Desplaçament, control i ubicació dels motlles.
Instal·lació de perifèrics i equips auxiliars al procés
d'injecció.
Assistència a l'encarregat de torn a la resta de
tasques tècniques o organitzatives.

Empresa referent en la injecció de plàstic situada a Solsona
precisa incorporar per ampliació del seu equip FRESADOR/A:
-

Fressar i erosionar

SOLSONA

Modificació
condicions

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 diaris de les instal·lacions.
Alimentació, neteja i cura diària dels porcs.

Enfocada a mantenir i millorar l'ordre i la neteja a la
planta.
- Amb ganes d'aprendre i desenvolupar-se
professionalment.
Condicions:
- Lloc de treball estable.
- Contracte inicialment per ETT i, posteriorment,
contracte per empresa.
- Jornada completa.
- Torns de dilluns a divendres. Canvi de torn cada 15
dies (matí, tarda i nit). Disponibilitat algun dissabte.
- Salari a negociar amb el candidat/a.
-

Requisits
- Formació mínima de CFGM o FP I mecànica.
- Capacitat per treballar en equip i adaptar-se al lloc de
treball flexible,
- Indispensable flexibilitat per adaptar-se a les
necessitats de producció.
Es valorarà, encara no que imprescindible:
- Experiència amb torn i electroerosió
- Coneixements en CAD / CAM
- Coneixements en motlles d’injecció
Condicions:
- Lloc de treball estable.
- Jornada completa.
- Horari partit de dilluns a divendres de 8 a 13h i de 15 a
18h.
- Salari segons conveni col·lectiu aplicable.
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:

· 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.

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.
Instal·lacions ELCA, S.L., empresa dedicada a les instal·lacions Requisits:
d'electricitat, fontaneria i calefacció, precisa incorporar al seu
- Experiència en les funcions descrites.
equip INSTAL·LADOR/A.
- Coneixements de la normativa aplicable.
- Valorable formació relacionada amb el lloc de treball.
La teva funció serà la de realitzar la instal·lació de sistemes de
- Carnet B.
calefacció i aigua, elèctrics i de climatització a casa dels clients.
- Iniciativa, orientació a l'assoliment, flexibilitat i gestió
del canvi, orientació al client, organització i
planificació.
-

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

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

Extracció de dosis seminals de porcs grans.

-

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.
Grup Alvic, empresa líder en el sector de la fabricació de mobles Requisits:
i components de fusta, selecciona a la seva planta industrial de
- Formació mínima de Graduat en ESO. Valorable
Solsona OPERARI/ÀRIA DE FABRICA per realitzar les tasques
formació professional, Mòdul de fusteria o similar, o
pròpies de fabricació, de diversa indole, sota la supervisió
batxillerat.
directa d’un operari de major qualificació, i d’acord amb les
- Valorable experiència en conducció de màquines CNC.
normes i procediments establerts en cada cas.
- Es valoren els coneixements en: Maquinària, Peces,
Mobles, Mobiliari, Manteniment, Fusta.
Funcions principals:
- Valorable coneixements d’Ofimàtica.
- Organització, proactivitat, capacitat de gestió,
- Realitzar tasques de fabricació.
responsabilitat.
· 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.

-

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.

- 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
PRODUCT MANAGER
(REF. 149.21.SOL)
SOLSONA

ENGINYER/A
AGRÒNOM/A
(REF.211.21.CAR)

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

Empresa de la zona dedicada a la fabricació i distribució de Requisits:
- Formació en Administració i Direcció d’Empreses,
petit electrodomèstic selecciona PRODUCT MANAGER.
Econòmiques, Empresarials o Màrqueting.
- Imprescindible domini idioma anglès.
En dependència del responsable, les tasques que
- Persona proactiva, dinàmica i resolutiva, responsable,
desenvoluparàs seran les següents:
organitzada i polivalent.
- Anàlisi de mercat.
- Residència propera al lloc de treball.
- Planificació del llançament de nous productes.
Condicions:
- Selecció i negociació amb els proveïdors.
- Estabilitat i carrera professional dins la companyia on
- Coordinació del desenvolupament de producte entre
podràs participar donant servei a diferents projectes
els departaments interns i proveïdors externs.
- Entorn internacional i contacte directe amb companys
- Presentació de novetats a la xarxa comercial.
referents en tecnologies core de l’empresa, amb els
- Seguiment del producte durant el seu cicle de vida.
que podràs compartir coneixements
- Mesures de conciliació familiar ( flexibilitat horària,
divendres jornada intensiva... )
- Formació especifica a càrrec de l’empresa
- Salari segons vàlua candidat
- Jornada completa de dilluns a divendres
- Incorporació immediata
Empresa situada a Cardona necessita incorporar de manera
Requisits:
- Grau en Enginyeria agrònoma
estable al seu equip ENGINYER/A AGRÒNOM/A.
- Domini de l’anglès parlat
· Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

ESTAT
OFERTA
En procés de
reclutament de
candidats/es.

En procés de
reclutament de
candidats/es.

CARDONA

En dependència del responsable, les tasques que
- Planificació i organització, orientació al client,
desenvoluparàs seran les següents:
capacitat analítica, iniciativa
- Gestió i col·laboració de projectes
Condicions:
- Visites
- Incorporació immediata
- Clients, proveïdors
- Contracte de 3 mesos, pròrroga de 6 mesos i després
- Preparació de documentació, redacció d’informes....
indefinit
- Jornada completa de 40 hores setmanals prestades
de dilluns a divendres
- Salari segons vàlua del candidat/a

TÈCNIC/A EN
DESENVOLUPAMENT
DE SOFTWARE
(REF. 207.21.SOL)

Empresa ubicada a Oliana (Lleida), dedicada a la fabricació i Requisits:
distribució de petit electrodomèstic, selecciona TÈCNIC/A EN
- Persona amb formació en Enginyeria informàtica ( SW
DESENVOLUPAMENT DE SOFTWARE per desenvolupar les
) o CFGS
següents funcions:
- Coneixements d’entorns de servidors Linux y gestió
- Mantenir i desenvolupar noves funcionalitats per
remota dels mateixos
l’ecosistema IoT de Mycook (API, apps, web, sistemes
- Coneixements en compartimentació de servidors
de veu)
«Dockers»
- Programar el Backend & Frontend de l’ecosistema IoT
- Coneixements de JavaScript / TypeScript
de Mycook
- Coneixements de Mongo DB (BBDD no relacional / no
SQL).
- Coneixements de Node.js
- Coneixements de Flutter per desenvolupar apps per
Android i iOS i també web
- Coneixements de Angular / Svelte per el
desenvolupament web
- Coneixements en entorns de control de versions GIT
- Coneixements en la explotació de dades / Reporting :
«R» , SQL, Grafana
- També es valoraran coneixements en sistemes d’
assistents de veu (Alexa, Google)
- Interès en les metodologies àgils
- Anglès parlat i escrit
- Persona responsable, organitzada i polivalent
Condicions:
- Estabilitat i carrera professional dins la companyia on
podràs participar donant servei a diferents projectes

OLIANA

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

En procés de
reclutament de
candidats/es.

Entorn internacional i contacte directe amb companys
referents en tecnologies core de l’empresa, amb els
que podràs compartir coneixements
- Mesures de conciliació familiar ( flexibilitat horària,
divendres jornada intensiva... )
- Formació específica a càrrec de l’empresa
- Salari segons vàlua candidat
Requisits:
- Disposar de la titulació universitària d’Educador/a
social
- Formació específica en salut mental
- Experiència prèvia, molt valorable en l’àmbit de la
salut mental
- Empatia, habilitats socials, iniciativa i orientació a les
persones
Condicions:
- Incorporació immediata
- Lloc de treball estable
- Jornada parcial de 20 hores setmanals
- Salari segons conveni col·lectiu aplicable
Requisits:
- Estudis superiors.
- Domini de la Suite Adobe (Affter Effects, Illustrator,
Photoshop).
- Domini de les eines d'edició de vídeo (Adobe
Premiere, Final Cut i efectes de postproducció de
vídeos).
- Recomanable dominar Maya (Arnold, Mash) i Blender.
Es valoraran coneixements de Keyshot.
- Es valoraran coneixements de html i css.
- Mínim 1 any d’experiència en lloc similar.
- Residència propera al lloc de treball.
- Persona creativa, sensible amb el disseny i les noves
tendències, detallista, proactiva, dinàmica i resolutiva.
Condicions:
- Lloc de treball estable.
- Incorporació immediata.
-

EDUCADOR/A SOCIAL Associació del Solsonès especialitzada en salut mental i
drogoaddiccions necessita incorporar EDUCADOR/A SOCIAL,
(REF. 192.21.SOL)
SOLSONA

per desenvolupar les següents tasques:
- Seguiment de les persones usuàries
- Preparació i conducció d’alguns tallers
- Suport als professionals de l’entitat
- Gestió de conflictes i contenció
- Entre d’altres (participació en les accions de lluita
contra l’estigma)

DISSENYADOR/A 3D I Taurus Group, empresa internacional amb seu central a Oliana,
dedicada a la fabricació i distribució de petit electrodomèstic,
GRÀFIC/A
(REF. 159.21.SOL) cerca DISSENYADOR/A 3D I GRÀFIC/A.
OLIANA

Les teves principals funcions seran:
-

-

Creació de renderitzats de productes i peces.
Creació de vídeos i animacions 3D d'elements
renderitzats per pàgines i aplicacions web, xarxes
socials i campanyes publicitàries.
Formar part del procés de llançament de nous
productes creatius desenvolupant conceptes gràfics,
packagings, catàlegs, imatge corporativa.

· 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.

Jornada completa de dilluns a divendres (divendres
matins).
- Salari segons vàlua del candidat/a.
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.
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.
-

PROJECTISTA
(REF.116.21.SOL)
SOLSONA

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

-

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

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:
-

Disseny de projectes mecànics.
Realització de manuals tècnics.
Control de qualitat.

· 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

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

FARMACÈUTIC/A
(REF. 93.21.SOL)
SOLSONA

- Possibilitats de desenvolupament professional.
- Salari a negociar segons vàlua del candidat/a.
Important empresa de disseny i fabricació de maquinària que Requisits:
realitza projectes per Europa, Àsia i Amèrica, amb servei a més
- Enginyeria tècnica o Grau en Enginyeria (es valoraran
de 30 països, ubicada a Solsona, selecciona CAP
altres titulacions relacionades amb experiència).
D’OPERACIONS per ampliació de l’equip de fabricació per
- Experiència en la planificació i organització de
desenvolupar les tasques següents:
processos de fabricació.
- Experiència en la gestió i organització d’equips de
- Dirigir, d’acord amb la direcció tècnica, la fabricació
treball.
dels projectes fins a la seva posada en marxa a casa
Disponibilitat per viatjar ocasionalment.
del client, garantint l’execució òptima en quant a
- Domini de l’anglès.
temps (calendaris), esforços, costos (humans i
- Competències: Orientació a l'assoliment, Pensament
materials) i qualitat.
analític, Orientació estratègica, Iniciativa, Negociació,
- Establir el programa d'execució del projecte en
Planificació i organització, Lideratge.
cadascuna de les seves fases.
- Supervisar els progressos del projecte i gestionar les Condicions:
- Incorporació immediata.
incidències que puguin aparèixer. Decidir les
- Lloc de treball estable.
solucions que s'han d'adoptar i, atenent aquestes
- Jornada completa.
decisions, actualitzar la planificació del projecte.
- Possibilitats de desenvolupament professional.
- Informar sobre el desenvolupament del projecte a la
- Salari a negociar segons vàlua del candidat/a.
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.
- 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.
La Farmàcia Casserras de Solsona precisa incorporar Condicions:
FARMACÈUTIC/A amb titulació de GRAU/LLICENCIATURA EN
- Incorporació immediata.
FARMÀCIA.
- 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.
· 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.

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.

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 ·

