RECULL SETMANAL D’OFERTES DE TREBALL:
Del 30 al 03 de maig del 2022

ATENCIÓ AL PÚBLIC, ADMINISTRACIÓ, COMERÇ I SERVEIS
OFERTA

DESCRIPCIÓ

PERSONAL
SUPERMERCAT
(REF.123.22.SOL)

Supermercat de Solsona precisa incorporar una persona per
CAIXA-REPOSICIÓ
En dependència del responsable de botiga, les tasques que
desenvoluparàs són 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

SOLSONA

AJUDANT
DEPENDENT/A
(REF.121.22.SOL)
SOLSONA

REQUISITS / CONDICIONS

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
Condicions:
-Incorporació immediata
-Formació a càrrec de l’empresa
-Contracte temporal per substitució de vacances del personal
-Jornada i horari segons els de la persona a substituir, majoritàriament a
jornada completa, 40 hores setmanals de dilluns a dissabte
-Salari segons el conveni col·lectiu aplicable
Si t’agrada el tracte de cara al client, aquesta és la teva Requisits:
oportunitat!
-Formació mínima obligatòria (ESO o certificat d’estudis primaris)
Comerç al menor de peixos i congelats de Solsona necessita -No és imprescindible tenir experiència, però es valorarà
incorporar AJUDANT DE DEPNDENT/A
-Domini del català i castellà a nivell parlat
Atendràs i serviràs als clients i aprendràs a tallar peix.
-Ganes d’aprendre, capacitat per treballar en equip, que siguis net/a
-Tracte agradable amb els clients, capacitat de comunicació amb els clients i
companys de feina
Condicions:
-Incorporació immediata
-Formació a càrrec de l’empresa
-Lloc de treball estable, Contracte indefinit
-Jornada parcial de 30 hores setmanals prestades de dilluns a divendres
-Horari de 9 a 15 h
-Salari segons conveni col·lectiu aplicable i negociable segons vàlua del
candidat/a

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

ADMINISTRATIU/VA
(REF.119.22.SOL)
SOLSONA

GESTOR/A DE
COMPRES
(REF.117.22.SOL)
SOLSONA

PERSONAL
PERRUQUERIA
(REF. 105.22.SOL.)
SOLSONA

Empresa de serveis de Solsona necessita incorporar
ADMINISTRATIU/VA
Donaràs suport al departament administratiu realitzant les
següents tasques:
•Gestió de clients
•Gestió de la comptabilitat
•Gestió de l’arxiu
•Altres tasques administratives

Requisits:
-Experiència en tasques administratives i/o formació en l’àmbit administratiu
(CFGM en gestió administrativa o CFGS en Administració i Finances)
-Persona metòdica, organitzada, amb capacitat d’aprenentatge i treball en
equip
Condicions:
-Incorporació immediata
-Lloc de treball estable
-Jornada parcial de 20 hores setmanals prestades de dilluns a divendres
-Horari en la franja de matí
-Salari segons conveni col·lectiu aplicable i negociable segons vàlua del
candidat/a

PROMAKFIL empresa de sistemes de perfil d’alumini tècnic de
Solsona necessita incorporar al seu equip un/a GESTOR/A DE
COMPRES i GESTOR DEL E.R.P.
En dependència del cap del departament, desenvoluparàs les
següents tasques:
•Gestionar les compres i els aprovisionaments
•Negociar amb proveïdors els terminis d'entrega, preus i
condicions de compra
•Elaborar el pressupost de l'àrea de compres i controla la seva
execució
•Buscar i seleccionar proveïdors I matèries primeres i nous
canals de compra
•Estudiar i analitzar com disminuir els costos interns en el procés
de compres
•Utilitzar un sistema CRM per a la gestió de clients i proveïdors
PRESTIGI PERRUQUERIA de Solsona

Requisits:
-Formació mínima Cicle(s) Formatiu(s) de la Família Professional Comerç i
màrqueting o similar
-Imprescindible experiència prèvia en tasques similars
-Valorable permís de conduir B
-Valorable nivell mitjà d’anglès
-Capacitat d’organització i iniciativa
Condicions:
-Incorporació Immediata
-Contracte indefinit. Lloc de treball estable
-Jornada completa de dilluns a divendres
-Horari flexible
-Salari segons el conveni col·lectiu aplicable i vàlua del candidat/a
-Formar part d’una empresa amb projecció i molt dinàmica, on pots sentir-te
integrat en els projectes que es porten a terme
Requisits:
Si tens alguna experiència en perruqueria i ganes i il·lusió per aprendre i
formar part del nostre equip, aquesta és la teva oportunitat!
Condicions:
- Lloc de treball estable
- Flexibilitat horària
- Jornada completa o parcial
- Sou a negociar

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

DEPENDENT/A
ESTANC
(REF. 104.22.SOL.)
SOLSONA

L’estanc de baix de Solsona necessita incorporar 2 persones com Requisits:
a DEPENDENT/A, una de manera estable i una altra per reforç
- Formació bàsica (ESO, EGB)
durant l’estiu
- Es valorarà experiència en lloc de treball similar
- Imprescindible permís de conduir B i vehicle propi
Les funcions del lloc de treball són les següents:
- Disponibilitat per treballar dissabtes i 2 diumenges al mes
- Atendre i servir els clients
- Residència propera a Solsona
- Gestió de la caixa (cobraments, recompte i tancament,
- Català i castellà entès i parlat
etc.)
- Coneixements d’ofimàtica bàsica
- Control d’estocs
- Persona metòdica, organitzada, amb iniciativa i orientació al client
- Fer aparadors
Condicions:
- Repartir la premsa
*2 vacants:
- Reposició de màquines expenedores de tabac
1. Lloc de treball estable, jornada completa de dilluns a dissabte de
7.30 a 13.30h i de 16.30 a 20h, diumenges i festius alterns en
horari de matí, dimarts i divendres festa. Incorporació
immediata.
2. Substitució de vacances del personal durant els mesos d’estiu,
contracte temporal de juny a setembre, jornada completa de
dilluns a diumenge amb els descansos que estableix la llei (serà
variable segons la persona a substituir)
Salari segons conveni col·lectiu aplicable i segons vàlua

DEPENDENT/A DE
COMERÇ
(REF. 101.22.SOL.)
SOLSONA

Comerç del sector de l’alimentació ubicat a Solsona necessita Requisits:
incorporar DEPENDENT/A
- Es valorarà experiència en lloc de treball similar
- Idiomes: català o castellà
Les teves principals funcions seran les següents:
- Valorable permís de conduir B
- Atendre i servir a la clientela
- Persona responsable, amb capacitat pel treball en equip,
- Suport a l’obrador i en l’elaboració de plats preparats
preocupació per l’ordre i per la qualitat
- Preparació de comandes
Condicions:
- Cobrament de les compres als clients
- Incorporació immediata
- Lloc de treball estable
- Contracte indefinit
- Jornada sencera.
- Horari partit. De dimarts a dissabte, de 10 a 14h i de 17 a 20.00.
Diumenges d'11 a 15h.
- Salari segons conveni
· Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

VENEDOR/A
(REF. 95.22.SOL.)
SOLSONA

VENEDOR/A
CAPS DE SETMANA
(REF. 94.22.SOL.BJ.)
SOLSONA

DEPENDENT/A
COMERÇ –
CAFETERIA
(REF. 98.22.SOL)
SOLSONA

Empresa de serveis de Solsona necessita incorporar VENEDOR/A
Les teves funcions seran:
- Atendre als clients
- Vendre el producte
- Gestió de la caixa (cobraments, tancament, ...)

Requisits:
- Experiència com a venedor/a o atenció al client
- Actitud venedora, proactiva, responsable
- Disponibilitat per treballar alguns caps de setmana
Condicions:
- Incorporació immediata
- Contracte de treball indefinit
- Jornada completa
- Torn rotatiu (es treballa alguns caps de setmana). 3 dies de treball i
3 dies de festa.
- Horari partit. 10,5 hores/dia
- Salari a raó de 1.200 euros bruts mensuals

Empresa de serveis de Solsona necessita incorporar VENEDOR/A Requisits:
pels CAPS DE SETMANA
- Valorable experiència com a venedor/a o atenció al client
Les teves funcions seran:
- Actitud venedora, proactiva, responsable
- Atendre als clients
Condicions:
- Vendre el producte
- Incorporació immediata
- Gestió de la caixa (cobraments, tancament, ...)
- Contracte de treball indefinit
- Jornada parcial: 2 caps de setmana al mes, dissabte i diumenge
- Horari partit (matí i tarda)
- Salari a negociar amb el candidat/a

Comerç de Solsona selecciona DEPENDENT/A DE COMERÇ I Requisits:
CAFETERIA.
- Es valorarà l’experiència en lloc de treball similar, de cara al públic
- Venda de productes de la botiga
- Es valorarà que tinguis coneixements sobre els vins
- Servei de taules a la cafeteria
- Encaixaràs si ets una persona proactiva, amb caràcter comercial,
que t’agrada tractar amb els clients
- Recollir i netejar les instal·lacions
Condicions:
- Incorporació immediata
· Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

-

ADMINISTRATIU/VA
COMPTABLE
(REF. 79.22.SOL)
SOLSONA

Inicialment contracte temporal, posteriorment indefinit, lloc de
treball estable
Formació inicial a càrrec de l’empresa
Jornada d’entre 20 i 24 hores setmanals, prestades de dijous a
diumenge, amb possibilitats d’ampliació
Horari a convenir amb el candidat/a
Salari a convenir amb el candidat/a, segons vàlua

Empresa de serveis de Solsona necessita incorporar al seu equip Requisits:
ADMINISTRATIU/VA COMPTABILITAT.
- Experiència i coneixements en comptabilitat i tasques
La teva funció serà portar l’oficina del laboratori de pròtesis
administratives
dentals, realitzant diverses gestions administratives i de
- Domini de l’ofimàtica bàsica, agilitat en el teclat
comptabilitat. Utilitzaràs un programa específic de gestió.
- Busquem una persona molt dinàmica, que sigui proactiva a la feina,
amb ganes i capacitat per aprendre, flexible.
Condicions:
- Incorporació immediata
- Formació a càrrec de l’empresa
- Contracte temporal amb continuïtat (lloc de treball estable)
- Jornada completa de 40 hores setmanals de dilluns a divendres
- Horari partit (matí i tarda), fins a les 7 de la tarda (amb certa
flexibilitat a acordar amb el candidat/a als matins)
- Salari segons vàlua del candidat/a, amb promoció salarial

SERVEIS DE NETEJA
OFERTA
PERSONAL DE
NETEJA

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

Entitat cultural de Cardona precisa incorporar PERSONAL DE Requisits:
NETEJA durant els mesos d’estiu per substitució de vacances del
- Valorable experiència en neteja
· Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

(REF. 116.22.CAR)
CARDONA

PERSONAL DE
NETEJA
(REF. 115.22.CAR)
CARDONA

personal.

Disponibilitat per treballar els mesos d’estiu
Persona responsable, amb iniciativa, capacitat de planificació i
Les teves funcions seran realitzar la neteja d’instal·lacions
organització
interiors i exteriors de la Colegiata de Cardona.
Condicions:
- Incorporació al juliol
- Contracte temporal per substitució de vacances
- Jornada a temps parcial entre 15-20 hores setmanals, en horari de matí
(franja de 7 a 13 hores)
- Salari segons el conveni col·lectiu aplicable
La Residència de la tercera edat Sant Jaume de Cardona precisa
incorporar PERSONAL DE NETEJA per substituir les vacances
d’estiu del personal.
En dependència de la direcció del centre, les tasques que
desenvoluparies serien les següents:
-Executar les tasques pròpies del menjador - office, posant cura
especial en l'ús dels materials encomanats.
-Realitzar les funcions pròpies de neteja de les habitacions i
zones comunes (llits, canvis de roba, banys, finestres, balcons i
mobiliari, etc.)

-

Requisits:
- Es valorarà experiència en neteja
- Persona dinàmica, amb ganes de treballar en equip, amb iniciativa,
responsable, resolutiva.
Condicions:
- Incorporació immediata
- Jornada Laboral 100%
- Salari segons el conveni col·lectiu aplicable
- Horari de mati i caps de setmana alterns
- Salari segons VII Conveni Marc Estatal de Serveis d’Atenció a les
Persones Dependents i Desenvolupament de la Promoció de
l’Autonomia Personal

-Col·laborar conjuntament amb el personal gerocultor en
proporcionar els aliments als residents facilitant la ingesta en
aquells casos que ho requereixen.

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

PERSONAL DE
NETEJA
(REF. 108.22.CAR)
CARDONA

Empresa de serveis de neteja cerca per Cardona PERSONAL DE Requisits:
NETEJA per cobrir les vacances d’estiu del personal en plantilla.
- Es valorarà experiència en lloc de treball similar
- Tasques de neteja en diverses instal·lacions municipals
- Es valorarà disposar de carnet B i vehicle propi però no és
imprescindible
- Català i/o castellà
-

Iniciativa, Orientació a l'assoliment, Preocupació per l'ordre i la qualitat,
Treball en equip i cooperació

Condicions:
- Incorporació 1 de juliol
- Contracte temporal per substitució de les vacances d’estiu del
personal de plantilla durant el mes de JULIOL i AGOST
- Diverses jornades i horaris a realitzar en funció de la persona a
substituir
- Sou segons conveni, millorable segons vàlua i experiència professional

PERSONAL DE
NETEJA
(REF. 107.22.SOL)

SOLSONA

Hotel de luxe situat al Solsonès precisa incorporar PERSONAL DE Requisits:
NETEJA.
- Es valorarà experiència en llocs de treball similars
- Tasques de neteja de les instal·lacions i espais de l’hotel
- Es valorarà disposar de carnet B i vehicle propi per arribar al lloc de
i restaurant.
treball
- Iniciativa, Orientació a l'assoliment, Preocupació per l'ordre i la qualitat,
Compromís amb l'organització, Treball en equip i cooperació
Condicions:
- Contracte inicial temporal de 6 mesos amb possibilitat de continuïtat
- Jornada completa de dilluns a diumenge, amb un dia i mig de festa
entre setmana
- Horari intensiu de matí
- Sou segons conveni, millorable segons vàlua i experiència
professional, i a revalorar al cap d’un temps a l’empresa
- Incorporació immediata

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

CAMBRER/A DE
PISOS
(REF. 77.22.CAR)
CARDONA

Hotel de Cardona precisa incorporar CAMBRER/A DE PISOS, per Requisits:
realitzar les tasques següents:
- Es valorarà experiència en llocs de treball similars
- Neteja de les habitacions i espais comuns
- Disponibilitat horària i flexibilitat
- Bugaderia i planxa
- Domini del català i/o castellà
- Persona responsable, amb orientació a l'assoliment, preocupació per
l'ordre i la qualitat i capacitat de treball en equip
Condicions:
- Incorporació immediata
- Contracte temporal amb possibilitats de continuïtat
- Jornada parcial 20 hores setmanals
- Horari de matí
Salari segons el conveni col·lectiu de l’empresa

Entitat que dona servei a les persones grans a Solsona precisa Requisits:
PERSONAL DE
- Formació bàsica (ESO, EGB)
NETEJA/BUGADERIA incorporar una persona com a NETEJADOR/A de les
instal·lacions
per
substitució
d’una
baixa,
amb
possibilitats
de
- Experiència realitzant tasques de neteja d’instal·lacions i molt
(REF. 59.22.SOL)

SOLSONA

continuïtat al servei de bugaderia de manera estable de cara a
finals de març.

-

valorable en neteja de roba en servei de bugaderia (rentat, assecat,
planxa, doblegar, etc.)
Responsabilitat, polivalència, iniciativa i autonomia
Disponibilitat per treballar en cap de setmana i diferents torns

Condicions:
- Incorporació immediata
- Contracte temporal per a cobrir una baixa amb possibilitats de
continuïtat
- Jornada completa de dilluns a diumenge, amb els descansos
pertinents
- Torn de matí (de 7 a 14h)
- Salari segons VII Conveni Marc Estatal de Serveis d’Atenció a les
Persones Dependents i Desenvolupament de la Promoció de
l’Autonomia Personal
*En cas de continuar a bugaderia, la incorporació seria a finals del mes de
març, a jornada completa, en torn de TARDA, i un dia a la setmana i els caps de
setmana horari partit. Es treballen caps de setmana i festius de manera alterna.
· Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

ATENCIÓ A LES PERSONES

OFERTA

DESCRIPCIÓ

CUIDADOR/A
INTERN
(REF.120.22.SOL)

PARTICULAR
necessita
contractar
CUIDADORA
I
TREBALLADOR/A DE LA LLAR INTERNA a Solsona
Les teves funcions seran:
•Tenir cura d’una persona dependent físicament (ajudar-la en els
desplaçaments, a fer la higiene diària, a menjar, supervisar la
medicació, etc...)
•Netejar el domicili i mantenir-lo net
•Fer el menjar (tots el àpats)
•Rentar la roba
•Planxar
•Altres tasques de la llar

SOLSONA

CUIDADOR/A A
DOMICILI
(REF.118.22.SOL)
SANT LLORENÇ DE
MORUNYS

REQUISITS / CONDICIONS

Requisits:
-Es valorarà experiència en les tasques descrites
-Es valorarà formació i/o experiència en la cura de persones dependents
-Valorable que parli Català. Imprescindible que l’entengui
-Valorable Carnet B
-Preocupació per l’ordre i la qualitat, orientació a les persones, empatia
Condicions:
-Incorporació immediata
-Contracte de treball com a intern/a
-Allotjament i manutenció
-Jornada interna de diumenge a la tarda fins dissabte al matí.
-Descans des de dissabte matí fins diumenge a la tarda i 2 hores de lliure
disposició cada dia.
-Salari a convenir amb el candidat/a
Empresa de serveis cerca CUIDADOR/A per un domicili a SANT Requisits:
LLORENÇ DE MORUNYS
- Es valorarà experiència en la cura de persones dependents i en neteja
Realitzaràs sobretot tasques de neteja i acompanyament a una
- MOLT VALORABLE residència a Sant Llorenç
persona gran.
Condicions:
- Incorporació inmediata
- Lloc de treball estable
- Jornada parcial de 17 hores a la setmana
- Horari a convenir
- Salari segons el conveni col·lectiu aplicable

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

GEROCULTOR/A O
AUXILIAR
D’INFERMERIA
(REF. 114.22.CAR)
CARDONA

AUXILAR DE
CLÍNICA DENTAL O
HIGIENISTA
(REF. 92.22.SOL)
SOLSONA

La Residència de la tercera edat Sant Jaume de Cardona precisa Requisits:
incorporar GEROCULTOR/A o AUXILIAR D’INFERMERIA per
- Titulació CFGM o acreditació d’auxiliar de geriatria
substituir
les
vacances
d’estiu
del
personal.
- Es valorarà experiència en l’àmbit de la Gent Gran o atenció al públic
- Persona dinàmica, amb ganes de treballar en equip, amb iniciativa,
En dependència de la direcció del centre, les tasques que
responsable, resolutiva
desenvoluparies serien les següents:
Condicions:
- Donar suport a l'equip interdisciplinari en la recepció i
- Incorporació immediata
acollida de les noves persones usuàries col·laborant en
- Jornada Laboral 100%
l'adequació del pla de cures individualitzat.
- Salari segons el conveni col·lectiu aplicable
- Realitzar intervencions programades per l'equip
- Horari de mati o tarda
interdisciplinari dirigides a cobrir les activitats de la vida
- Salari segons VII Conveni Marc Estatal de Serveis d’Atenció a les
diària.
Persones Dependents i Desenvolupament de la Promoció de
- Col·laborar en la planificació, organització i execució de
l’Autonomia Personal
les activitats preventives, ocupacionals i d'oci.
- Mantenir la higiene personal de les persones usuàries.
- Proporcionar i administrar els aliments al resident
facilitant la ingesta en aquells casos que sigui necessari.
- Dur a terme els canvis posturals i aquells serveis
auxiliars que d'acord amb la seva preparació tècnica li
siguin encomanats.
- Col·laborar amb el personal sanitari en l'administració de
la medicació.
- Comunicar les incidències que es produeixen sobre la
salut dels usuaris/es. Observar i registrar qualsevol canvi
de comportament o físic detectat.

Clínica dental de Solsona precisa incorporar AUXILIAR DENTAL o Requisits:
HIGIENISTA.
- Imprescindible Formació Professional d’auxiliar de clínica, tècnic/a de
Les tasques a desenvolupar serien:
cures o higienista
- L’assistència dels odontòlegs al gabinet i la desinfecció
- Valorable experiència en un lloc de feina similar
d’instrumental i superfícies
- Persona neta, dinàmica i discreta
- En el cas que la persona contractada sigui higienista,
- Compromís amb l’empresa a llarg termini
també s’encarregaria de controls i profilaxis
- Capacitat de treballar en equip
· Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

Condicions:
- Incorporació immediata
- Lloc de treball estable
- Possibilitat de jornada completa o parcial (només matí o només tarda)
- L’horari aproximat és de 9 a 13 i de 15 a 19-20 h, de dilluns a dijous i
divendres nomes al matí. L’horari pot variar segons l’agenda de la
consulta.
- Sou segons conveni amb possibilitats de promoció salarial
- Ambient de treball agradable i estimulant
- Formació interna i continuada

AUXILIAR DE
GERIATRIA
(REF. 58.22.SOL)
SOLSONA

Entitat que dóna servei a les persones grans a Solsona precisa Requisits:
incorporar AUXILIARS DE GERIATRIA per cobrir substitucions i
- Formació imprescindible: Tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria i/o
vacances de personal.
Tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència, certificat
Les teves principals funcions seran:
de professionalitat i/o Habilitació Excepcional per l’ocupació d’auxiliar
- Realitzar la higienes personal dels usuaris.
de gerontologia.
- Aixecar i enllitar els usuaris que precisin ajuda parcial o
- Experiència mínim 6 mesos, en lloc de treball similar
total fent ús dels ajuts tècnics.
- Responsabilitat, polivalència, iniciativa i autonomia.
- Realitzar la neteja i manteniment dels utensilis dels
- Disponibilitat per treballar en cap de setmana i diferents torns
usuaris.
Condicions:
- Realitzar les incontinències dels usuaris.
- Contracte temporal per a cobrir substitucions i vacances del personal
- Donar el menjar als usuaris que no ho puguin fer per sí
- Jornada completa de dilluns a diumenge, amb els descansos
mateixos.
pertinents
- Realitzar els canvis posturals de les persones enllitades.
- Diferents horaris segons la disponibilitat de la persona candidata
- Comunicar les incidències vinculades amb la salut.
- Salari segons VII Conveni Marc Estatal de Serveis d’Atenció a les
- Atendre les demandes dels usuaris.
Persones Dependents i Desenvolupament de la Promoció de
- Acompanyar els usuaris en algunes sortides.
l’Autonomia Personal.

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

HOSTALERIA, RESTAURACIÓ I CUINA
OFERTA
CUINER/A
(REF. 11.22.SOL.)
SOLSONA

CAP DE SALA
(REF. 102.22.CAR.)
CARDONA

DESCRIPCIÓ
Allotjament turístic situat a Tuixent necessita incorporar
CUINER/A.

REQUISITS / CONDICIONS
Requisits:
- Formació reglada com a cuiner/a
- Experiència al capdavant d’una cuina
- Disponibilitat per treballar caps de setmana i festius
- Carnet B i vehicle propi
Condicions:
- Condicions:
- Incorporació immediata
- Contracte temporal amb possibilitats de continuïtat
- Jornada en caps de setmana i festius (16-20 hores setmanals)
- Salari a convenir

Hotel de Cardona precisa incorporar CAP DE SALA
Requisits:
La teva funció serà planificar i organitzar el servei de restauració
- Es valorarà que tinguis experiència com a responsable d’equips de
i bar i coordinar la cuina amb la sala, dirigir i supervisar el servei
restauració
de taules i atendre les necessitats del client
- Domini del català, castellà i anglès
- Valorable francès
- Bona presència
- Persona amb iniciativa, lideratge, treball en equip i amb orientació al
client
Condicions:
- Incorporació immediata
- Lloc de treball estable
- Jornada completa 40 hores setmanals
- Salari segons el conveni col·lectiu de l’empresa

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

TÈCNIC/A
MANTENIMENT
ELÈCTRIC
(REF. 97.22.SOL)
SOLSONÈS

AJUDANT DE CUINA
CAMBRER/A
(REF. 90.22.SOL)
NAVÈS

Marlex Human Capital selecciona per a una important empresa
Requisits:
líder en la fabricació de plaques de guix laminat, ubicada a la
- Formació de Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Electricitat i Electrònica o
comarca del Solsonès, Oficial de Manteniment Elèctric.
de Grau Superior en Automatització i Robòtica Industrial, o similars.
- Portar a terme el manteniment, tant preventiu com
- Experiència realitzant manteniment de maquinària de línies de
correctiu, de la maquinària del procés de producció en
producció industrial.
línia altament automatitzat.
- Experiència en variadors de freqüència, PLC i automatismes.
- Gestionar l’atenció personal directa amb Producció per
- Capacitat de resolució, gestió, organització, col·laboració i integració
resoldre incidències i garantir un funcionament òptim..
en l’equip.
- Revisar PLC’s, controlar variadors de freqüència, sensors,
- Disponibilitat horària i vehicle propi.
bàscules i realitzar el manteniment elèctric industrial en Condicions:
general, aportant solucions tècniques a les incidències
- Treballar en una important empresa consolidada dins el seu sector.
de cada màquina.
- Estabilitat i pla de carrera dins l’organització.
- Realitzar nous muntatges de màquines i instal·lacions
- Salari fix + variable (primes i plusos).
elèctriques.
- Torn rotatiu matí, tarda i nit.

Restaurant de cuina casolana situat a Navès (Solsonès) precisa Requisits:
incorporar AJUDANT DE CUINA – CAMBRER/A per desenvolupar
- Valorable experiència en el lloc de treball
tasques de manipulació d’aliments, neteja i cambrer/a de sala:
- Domini del català o el castellà
- Suport en la preparació d’aliments per a la cuinera (pelar
- Persona amb iniciativa i treball en equip
i taller verdures i hortalisses, elaboració de plats freds i
- Disponibilitat per a treballar els caps de setmana
postres, emplatar,...)
- Imprescindible permís de conduir B per arribar al lloc de treball
- Neteja de les instal·lacions de la cuina
Condicions:
- Neteja i preparació del menador per al servei
- Incorporació immediata
- Servei de sala
- Lloc de treball estable
- Atenció als clients
- Jornada de 40 hores setmanals prestades de 9 :00 a 17:00. El cap de
setmana es pot allargar
- Dilluns i dimarts festius
- De dimecres a divendres: Tasques d’ajudant de cuina i neteja
- Dissabte i diumenge: Tasques de cambrer/a de sala, emplatar i netejar
- Salari segons conveni col·lectiu aplicable i segons experiència
aportada

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

CAMBRERS/ES
EXTRES
(REF. 81.22.SOL)
SOLSONA

VOLS TREBALLAR COM A CAMBRER/A EN BANQUETS DE
CASAMENTS?
- Prepararàs la decoració de l’espai
- Serviràs a la barra lliure
- Faràs el Servei dels àpats

AJUDANT
CUINA/MARMITÓ
(REF. 69.22.SOL)

Hotel de luxe situat al Solsonès precisa incorporar pel seu Requisits:
restaurant AJUDANT DE CUINA – MARMITÓ, per:
- Es valorarà experiència en llocs de treball similars, sobretot com a
- Tasques d’ajudant al responsable de cuina (pelar i tallar
ajudant de cuina.
verdures, preparacions senzilles, etc..)
- Es valorarà disposar de carnet B i vehicle propi per arribar al lloc de
- Tasques de marmitó: estaràs a la pica i es
treball.
responsabilitzarà de netejar la vaixella i la coberteria, així
- Es requereix la realització d’esforç físic.
com la resta d'utensilis de la cuina, i d'endreçar-los al seu
- Iniciativa, Orientació a l'assoliment, Preocupació per l'ordre i la qualitat,
lloc.
Compromís amb l'organització, Treball en equip i cooperació

SOLSONA

CAPS DE SETMANA DE MAIG A SETEMBRE (EXCEPTE EL MES D’AGOST)
EN UNA CASA DE TURISME RURAL DEL SOLSONÈS

Condicions:
- Contracte inicial temporal, després indefinit (lloc de treball estable)
- Jornada completa de dilluns a diumenge, amb un dia i mig de festa
entre setmana
- Horari intensiu de matí
- Sou segons conveni, millorable segons vàlua i experiència
professional, i a revalorar al cap d’un temps a l’empresa
- Incorporació immediata

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

CAMBRER/A DE
SALA
(REF. 57.22.SOL)
OLIANA

CAMBRER/A
(REF. 55.22.SOL)
SOLSONA

Cal Respir, bar restaurant del càmping d’Oliana, precisa Requisits:
incorporar 2 CAMBRERS/ES DE SALA:
- Es valorarà experiència al sector de l’hostaleria i la restauració (no
- Servei de sala
imprescindible)
- Preparació de tot el servei de taula
- Es valorarà el coneixement d’altres idiomes
- Vetllar perquè el material del servei estigui en estat
- Disponibilitat per arribar per compte propi al lloc de treball (Oliana)
òptim i preparat abans i després de cada servei
- Domini del català i castellà
- Rebre els clients i els ajuda a acomodar-se en cas que
- Capacitat pel treball en equip, Iniciativa, Orientació al client,
sigui necessari
Preocupació per l’ordre i la qualitat, 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
- Una vacant és a jornada completa i l’altra a jornada parcial de
els possibles dubtes que puguin tenir
divendres a dilluns
- Proporcionar el servei, tot distribuint les begudes i els
- Horari: alguns dies en torn partit i altres en torn seguit
aliments sol·licitats pels clients
- Salari segons conveni i segons vàlua del candidat/a
- Realitzar el manteniment i neteja de la sala i la terrassa

Bar restaurant de Solsona precisa incorporar CAMBRER/A per Requisits:
realitzar el servei de sala i terrassa
- Es valorarà que tinguis alguna experiència en el lloc de treball
Les tasques que desenvoluparàs seran les següents:
- Disponibilitat per treballar festius i caps de setmana
- Servei de sala i terrassa
- Domini del català i castellà
- Preparació de tot el servei de taula
- Persona amb iniciativa, capacitat d’aprenentatge i amb orientació al
- S'ocupa que el material del servei estigui en estat òptim i
client
preparat abans i després de cada servei
- Cal que estiguis en situació d’atur i inscrit/a a l’Oficina de treball com a
- Rep els clients i els ajuda a acomodar-se en cas que
demandant d’ocupació no ocupat/da
sigui necessari
Condicions:
- Atendre les peticions dels clients prenent nota de la
- Incorporació immediata
comanda i tramitant-la a la cuina
- Contracte mínim de 12 mesos
- Assessora els clients i els informa sobre la carta, i resol
- *Contracte de treball en el marc de les convocatòries de subvencions
els possibles dubtes que puguin tenir
de foment de l’ocupació i de la contractació de persones en situació
- S'encarrega de proporcionar el servei, tot distribuint les
d’atur, regulades per l’Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre
begudes i els aliments sol·licitats pels clients
- Jornada completa
- Horari a convenir amb el candidat/a
- Salari segons el conveni col·lectiu aplicable i segons vàlua
· Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

CUINER/A
(REF. 54.22.SOL)
SOLSONA

CUINER/A
(REF. 47.22.SOL)
SOLSONA

Restaurant situat a Solsona cerca CUINER/A per posició estable: Requisits:
- Elaborar el menú o la carta
- IMPRESCINDIBLE experiència en la professió
- Proveïment de matèries primeres destinades a cobrir les
- Valorable formació en l'àmbit de cuina
exigències de l'oferta gastronòmica
- Valorable carnet de manipulació d’aliments
- Determinar la qualitat de les matèries primeres
- Persona amb orientació a l'assoliment, preocupació per l'ordre i la
necessàries
qualitat, amb flexibilitat i capacitat de gestió del canvi i el treball en
- Rebre les mercaderies i comprovar-ne la qualitat i la
equip
quantitat
- Disponibilitat per treballar els caps de setmana
- Emmagatzemar les matèries primeres rebudes i
Condicions:
conservar-les perfectament
- Incorporació immediata
- Controlar el consum dels aliments i les begudes emprats
- Lloc de treball estable
per poder determinar-ne els costos
- Jornada completa de dimarts a diumenge
- Manipular, preparar i conservar tota mena d'aliments
- Horari de 09.00 a 17.00 h
crus, semielaborats i elaborats
- Sou segons conveni col·lectiu aplicable i segons vàlua del candidat/a
- 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.
Empresa de restauració col·lectiva cerca CUINER/A per un servei Requisits:
del sector de sanitat de Solsona, per realitzar les següents
- Imprescindible formació i/o experiència demostrable en cuina.
funcions:
- Clara orientació al client; capacitat de treball en equip i lideratge;
- Elaboració de menús per a un nombre elevat de personal
autonomia i capacitat d’organització; bona iniciativa; bona
- Crear menús i participar en la seva elaboració
comunicació
- Realitzar inventaris i control de materials
- Imprescindible català i/o castellà
- Gestionar dades administratives (portar el control dels
- Disponibilitat per treballar alguns caps de setmana
albarans, confecció de menús, comandes)
- Preferiblement de la zona de Solsona o rodalies
Condicions:
- Incorporació immediata – 1 DE MARÇ
- Contracte temporal amb possibilitats de continuïtat. Lloc estable.
- Jornada parcial (28h setmanals) distribuïda en 2 matins i 3 tardes a la
setmana. Es treballen 5 dies a la setmana i 2 festiu seguits, en torns
rotatius. Caps de setmana alterns.
- Horari de matí de 7.30 a 14h i de tarda de 16 a 21h.
- Salari segons el conveni col·lectiu

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

INDÚSTRIA, TRANSPORT I ALTRES OPERARIS
OFERTA

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

OPERARI/ÀRIA
SECTOR DEL METALL
(REF. 43.22.SOL)

Empresa de Solsona de serralleria i muntatge de ferro i
alumini, necessita incorporar OPERARI/ÀRIA.
Les tasques que realitzaries serien les següents:
- Tallar alumini
- Muntar finestres i portes d’alumini al taller i a l’obra
- Carregar i descarregar material

Requisits:
- Valorable formació relacionada
- Valorable experiència en l’ofici
- Imprescindible carnet de conduir B
- Disponibilitat per a realitzar desplaçaments durant la jornada laboral
- Disponibilitat horària
- Persona proactiva, amb disponibilitat per a l’aprenentatge, responsable,
organitzada i polivalent
Condicions:
- Incorporació immediata
- Contracte temporal amb opcions de continuïtat
- Jornada completa
- Horari partit quan es treballi a taller. De dilluns a divendres. Divendres
fins les15h
- Horari seguit quan es treballi muntant a l’obra.
- Salari segons conveni i segons vàlua del candidat/a

Empresa d’energies renovables ubicada a Cardona per
ampliació del seu equip precisa incorporar un instal·lador/a
elèctric/a.

Requisits:
- Formació amb electricitat (FP o superior)
- Imprescindible experiència prèvia
- Bona organització, responsable i polivalent
- Carnet de conduir B

SOLSONA

INSTAL·LADOR/A
ELÈCTRIC
(REF. 113.22.CAR)
CARDONA

Les tasques que realitzaries serien les següents:
- Planificar les tasques corresponents al muntatge de
quadres elèctrics, inversors, canalitzacions i cablejat
per instal·lacions interiors fotovoltaiques.
- Gestionar les compres de material

Condicions:
- Incorporació immediata
- Indefinit
- Jornada completa
- Horari partit (matí i tarda)
- Salari segons conveni col·lectiu aplicable i a negociar amb el candidat/a

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

OFICIAL 1ª
ELECTRICISTA
(REF. 112.22.SOL)

COMSA Service forma part de la unitat de negoci de
manteniment i serveis del grup empresarial COMSA Corporació,
duent a terme manteniments integrals i específics d'edificis,
infraestructures i indústries.

SOLSONA

Busca OFICIAL DE PRIMERA ELECTRICISTA per al manteniment
de les instal·lacions d'un edifici d'un dels seus clients, ubicat a
Solsona.

Requisits:
- Estudis de FP, especialitat elèctric-electrònic-mecànic o grau superior en
control i regulació automàtica o experiència equivalent.
- Experiència mínima de 2 anys en manteniment industrial, automatismes,
pneumàtica mecànica.
- Amb experiència principalment elèctrica (quadres elèctrics potència,
maniobra, plc´s, actuadors vàlvules motoritzades, enllumenat
interior/exterior, sais, etc...) i instrumentació (aparells: pressió,
cabalímetres, paràmetres elèctrics, convertidors, mesuradors de nivell,
senyals 4-20 ma i 0-10V9, nocions de mecànica industrial.
- Carnet B
Condicions:
- La incorporació a un equip de treball format per professionals amb
experiència on podràs aprendre, compartir i desenvolupar les teves
capacitats en un entorn dinàmic, col·laboratiu i tecnològic.
- Incorporació immediata
- Contracte indefinit
- Jornada parcial de 20h
- Formació contínua
- Beneficis socials
- Salari a negociar amb el candidat/a

OPERARI/ÀRIA
(REF. 106.22.SOL)
SOLSONA

En dependència del responsable, les tasques que realitzaries
serien les següents:
-

Impermeabilització de terrats, basses, piscines i altres,
d’obra nova i vella
Col·locació de tendals de façana o de camió

Requisits:
- No és imprescindible tenir experiència
- Carnet B valorable
- Persona amb capacitat i motivació per l’aprenentatge, pel treball en
equip i iniciativa
Condicions:
- Incorporació immediata
- Contracte temporal, posteriorment indefinit (lloc de treball estable)
- Jornada completa de dilluns a divendres
- Horari partit (matí i tarda)
- Salari segons conveni col·lectiu aplicable

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

OPERARI/ÀRIA
METALL
(REF. 100.22.SOL.)
SOLSONA

OPERARI/ÀRIA DE
MAGATZEM CAP DE
SETMANA
(REF. 88.22.SOL)
SOLSONA

Empresa de Solsona de muntatge de vidre i fusteria d’alumini, Requisits:
necessita incorporar OPERARI/ÀRIA
- Valorable formació relacionada
- Valorable experiència en l’ofici
- Muntar finestres i portes d’alumini, vidres, mampares i
- Valorable carnet de conduir B
mosquiteres a l’obra
- Disponibilitat per a realitzar desplaçaments durant la jornada laboral
- Carregar i descarregar material
- Persona proactiva, amb disponibilitat per a l’aprenentatge, responsable,
organitzada i polivalent
Condicions:
- Incorporació immediata
- Contracte temporal amb opcions de continuïtat
- Jornada completa
- Horari partit. De dilluns a divendres.
- De 07a 13h i de 14 a 18h quan l’obra és fora de Solsona. De 15 a 18h
quan l’obra és a Solsona
- Salari segons conveni i segons vàlua del candidat/a

Empresa comercial ubicada a Solsona necessita incorporar a Requisits:
OPERARI/ÀRIA DE MAGATZEM per treballar en el torn de caps
- Has de ser major d’edat
de setmana per:
- Es valorarà experiència prèvia com a operari/ària de magatzem o de
- Recepció del material i ubicació al magatzem
fàbrica
- Preparació de comandes
- Valorable disposar del carnet d’operador/a de carretó elevador
- Control d’estoc
- Persona amb iniciativa, positiva, amb capacitat pel treball en equip
Condicions:
- Incorporació immediata
- Contracte temporal amb possibilitat d’indefinit
- Jornada parcial de 16 hores setmanals
- TORN DE CAP DE SETMANA (dissabtes i diumenges)
- Salari segons el conveni col·lectiu aplicable

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

INSTAL·LADOR/A
FUSTERIA
(REF. 76.22.SOL)
SOLSONA

Fusteria de Solsona selecciona una persona per incorporar al
seu equip com a INSTAL·LADOR/A FUSTERIA per a instal·lació
de portes, finestres i parquets.

Requisits:
- Es valorarà experiència en llocs de treball similars
- Imprescindible Català i /o Castellà parlat i escrit
- Imprescindible permís de conduir B
- Persona proactiva, dinàmica i resolutiva, responsable, organitzada i
polivalent. Capacitat pel treball en equip
Condicions:
- Incorporació immediata
- Contracte temporal amb possibilitats de continuar
- Jornada completa
- Horari partit
- Salari segons conveni

APRENENT
FUSTERIA
(REF. 75.22.SOL)
SOLSONA

Fusteria de Solsona selecciona una persona per incorporar al Requisits:
seu equip com a APRENENT DE FUSTERIA.
- Es valorarà experiència en llocs de treball similars
Es busca persona jove menor de 30 anys, per treballar
- Imprescindible Català i /o Castellà parlat i escrit
juntament amb el fuster-ebanista, aprenent l'ofici i ajudant amb
- Imprescindible permís de conduir B
les tasques del taller.
- Capacitat pel treball en equip, responsabilitat i compromís, bon nivell
d’autonomia
- Estar en situació d’atur i inscrit/a a l’Oficina de treball com a demandant
d’ocupació no ocupat/da
Condicions:
- Incorporació immediata
- Formació a càrrec de l’empresa
- Contracte indefinit
- (Contracte de treball en el marc de les convocatòries de subvencions de
foment de l’ocupació i de la contractació de persones en situació d’atur,
regulades per l’Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre)
- Jornada completa
- Horari partit
- Salari segons conveni
· Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

INSTAL·LADOR/A
(REF. 72.22.SOL)
SOLSONA

OPERARI/ÀRIA
(SECTOR DEL
METALL)
REF. 43.22.SOL
SOLSONA

Empresa familiar d’instal·lacions de Solsona necessita
incorporar de manera estable INSTAL·LADOR/A.
Les tasques que realitzaràs són la instal·lació i la posada en
marxa i reparacions de les instal·lacions de subministrament
d'aigua, de gas i d'electricitat.

Requisits:
- Nocions bàsiques d’electricitat
- Valorable formació i experiència
- Carnet B (el vehicle el posa l’empresa)
- Persona amb iniciativa, responsable, amb orientació al client
Condicions:
- Lloc de treball estable
- Formació a càrrec de l’empresa
- Incorporació immediata
- Jornada complerta de dilluns a divendres (horari partit, matí i tarda, a
concretar amb el candidat/a segons disponibilitat)
- Salari segons vàlua candidat

Empresa de Solsona de serralleria i muntatge de ferro i alumini, Requisits:
necessita incorporar OPERARI/ÀRIA per realitzar les següents
- Valorable formació relacionada
tasques:
- Valorable experiència en l’ofici
- Tallar alumini
- Imprescindible carnet de conduir B
- Muntar finestres i portes d’alumini al taller i a l’obra
- Disponibilitat per a realitzar desplaçaments durant la jornada laboral
- Carregar i descarregar material
- Disponibilitat horària
- Persona proactiva, amb disponibilitat per a l’aprenentatge, responsable,
organitzada i polivalent
Condicions:
- Incorporació immediata
- Contracte temporal amb opcions de continuïtat
- Jornada completa
- Horari partit quan es treballi a taller. De dilluns a divendres. Divendres
fins les15h
- Horari seguit quan es treballi muntant a l’obra.
- Salari segons conveni i segons vàlua del candidat/a

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

OPERARI/ÀRIA DE
GRANJA
(REF. 34.22.SOL)
MONTMAJOR

Explotació porcina i de vaques i vedells ecològics situada a Requisits:
Montmajor necessita incorporar OPERARI/ÀRIA DE GRANJA.
- Es valorarà que tinguis alguna experiència en el sector
La teva funció consistirà en realitzar diverses tasques per al
- Bona predisposició per la feina
maneig i cura dels animals i les instal·lacions de la granja:
- Imprescindible CARNET B
- Alimentació
- Iniciativa, capacitat d’aprenentatge, treball en equip, preocupació per
- Neteja i cura dels animals i de les instal·lacions
l’ordre i la qualitat
- Etc.
Condicions:
- Formació a càrrec de l’empresa
- Incorporació immediata. Lloc de treball estable
- Jornada parcial de 25 hores setmanals, amb possibilitats d’augmentar a
jornada completa. Horari de 8 a 13h
- Salari segons segons conveni col·lectiu aplicable, amb possibilitats de
promoció segons rendiment

CONDUCTOR/A
CAMIÓ
(REF. 23.22.SOL)
SOLSONA

Empresa de referència internacional present en el sector
mediambiental,
de
l’aigua
i
el
desenvolupament
d’infraestructures, que presta els seus serveis a Solsona
necessita incorporar CONDUCTOR/A CAMIÓ per a la recollida
de residus urbans de Solsona.

Requisits:
- Imprescindible Carnet C + CAP
- Valorable experiència en camió grua/ploma
- Estudis mínims obligatoris
- Disponibilitat d’incorporació immediata
- Imprescindible tenir experiència prèvia en conducció de camions mínim
1 any
- Domini del català i/o castellà
- Iniciativa i autonomia, capacitat per treballar sense necessitat de
supervisió constant
- Preocupació per l’ordre i per la qualitat
- Flexibilitat per adaptar-se a treballar en diferents entorns
- * Disponibilitat per realitzar la revisió mèdica a Tarragona
Condicions:
- Incorporació immediata
- Contracte indefinit
- Jornada completa de dilluns a dissabte
- Torn de treball rotatiu (matí-tarda-nit)
- Salari a raó de 1.200 € bruts mensuals (+ 3 pagues extres anuals)

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

FORMACIÓ SUPERIOR O UNIVERSITÀRIA
OFERTA
ENGINYER/A
DEPARTAMENT
SOFTWARE
(REF. 85.22.CAR)
CARDONA

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

Empresa ubicada a Cardona dedicada al disseny i fabricació Requisits:
de sistemes de pesatge i dosificació industrial selecciona
- Estudis mínims: Enginyer Tècnic de telecomunicació/Electrònica
ENGINYER/A PER AL DEPARTAMENT DE SOFTWARE per al
industrial
desenvolupament d’aplicacions informàtiques industrials.
- Experiència mínima: Almenys 2 anys
Funcions a desenvolupar:
- Experiència demostrable en programació .Net, WfW o Winforms
- Desenvolupament d'aplicacions a .Net (Winforms, WfW,
- Anglès mínim nivell First Certificate
ASP) per a entorns industrials
- Català a nivell de lectura i escriptura
- Gestió i administració de bases de dades a SQL Server
- Disseny d'informes a Crystal Reports
- Desitjats:
- Disseny i configuració de xarxes industrials
- Configuració i administració de xarxes i servidors en entorn Windows
- Coneixements d'aplicacions per a la mobilitat
- Coneixements a nivell bàsic dhtml, javasciot i ASP
Habilitats:
- Facilitat de comunicació, empatia i capacitat organitzativa
- Facilitat per a treballar en equip
- Capacitat per gestionar projectes
- Capacitat d’aprenentatge
Condicions:
- Incorporació immediata
- Lloc de treball Cardona/Manresa
- Lloc de treball estable
- Jornada completa de dilluns a divendres
- Horari de 8:00 a 14:00 i de 15:00 a 17:30 (de juny a setembre, divendres
de 8:00 a 14:00)
- Salari segons conveni col·lectiu
-

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

TÈCNIC/A HARWARE
(REF.84.22.CAR)
CARDONA

TÈCNIC/A
AUTOMATITZACIÓ
(REF. 83.22.CAR)
CARDONA

Empresa ubicada a Cardona dedicada al disseny i fabricació Requisits:
de sistemes de pesatge i dosificació industrial selecciona
- Estudis mínims: CFGS Administració de sistemes informàtics,
TÈCNIC/A DE HARWARE pel Departament Informàtic.
Automatització i robòtica, Mecatrònica Industrial
Les teves funcions seran:
- Experiència mínima: 1 any
- Configuració i test de dispositius
- Requisits mínims:
- Configuració i manteniment de productes propis de
- Programació de PLC
programari
- Experiència en dibuix a AutoCad
- Configuració i Manteniment de xarxes
- Experiència en comunicacions sèrie, TCP i webservices
- Programació de PLCs
- Coneixement d'electrònica i cablatge
- Disseny d'esquemes elèctrics
- Anglès mínim nivell First Certificate
- Servei i Suport al client
- Català a nivell de lectura i escriptura
- Posada en marxa d'instal·lacions
- Disponibilitat per viatjar
- Facilitat de comunicació, empatia i capacitat organitzativa
- Facilitat per a treballar en equip
- Capacitat per gestionar projectes
- Capacitat d’aprenentatge
Condicions:
- Incorporació immediata
- Lloc de treball Cardona/Manresa
- Lloc de treball estable
- Jornada completa de dilluns a divendres
- Horari de 8:00 a 14:00 i de 15:00 a 17:30 (de juny a setembre, divendres
de 8:00 a 14:00)
- Salari segons conveni col·lectiu
Empresa ubicada a Cardona dedicada al disseny i fabricació Requisits:
de sistemes de pesatge i dosificació industrial selecciona
- Enginyeria tècnica o grau en Enginyeria electrònica, automatismes,
TÈCNIC/A D'AUTOMATITZACIÓ SÈNIOR
telecomunicacions o similars.
Les teves funcions seran:
- Nivell avançat de programació d’autòmats programables i panell
- Definició d’especificacions inicials de projectes
d’operador. Especialment Schneider, Siemens i Rockwell.
d’automatització
- Nivell mitjà d'Autocad
- Disseny d’esquemes elèctrics
- Nivell avançat d'electrònica i electricitat
- Programació de PLC’s, terminals tàctils i sistemes de
- Nivell avançat de sistemes SCADA de supervisió. Especialment en Citec i
supervisió SCADA
WinCC
- Desenvolupament de documentació
- Disponibilitat per viatjar ocasionalment
- Posada en marxa de la instal·lació
- Persona responsable i organitzada, amb capacitat de treball en equip
- Experiència mínima de 2 anys en programación
- Anglès mínim nivell B2C
· Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

DELINEANT /
ARQUITECTE/A
TÈCNIC
(REF. 66.22.SOL)
SOLSONA

ADMINISTRATIU/VA
AMB IDIOMES
(REF. 64.22.SOL)
SOLSONA

Empresa d’arquitectura i urbanisme a Solsona precisa
incorporar ARQUITECTE/A TÈCNIC o DELINEANT
Les tasques que desenvoluparàs són les següents:
- Elaboració de plànols
- Gestió de projectes
- Redacció de projectes i memòries
- Seguiment d’obra

Empresa d’àmbit nacional amb projecció internacional
necessita incorporar ADMINISTRATIU/VA AMB IDIOMES.
En dependència del cap del departament, desenvoluparàs les
següents tasques: gestió i atenció client, gestió de les
comandes des de la recepció fins l’expedició i resolució
d’incidències., altres tasques de gestió administrativa.

Condicions:
- Incorporació immediata
- Lloc de treball Cardona/Manresa
- Lloc de treball estable
- Jornada completa de dilluns a divendres
- Horari de 8:00 a 14:00 i de 15:00 a 17:30 (de juny a setembre, divendres
de 8:00 a 14:00)
- Salari segons vàlua del candidat/a
Requisits:
- Grau en Arquitectura Tècnica o Tècnic/a de gestió de Projectes de la
Construcció/Delineant
- Formació en construcció
- Domini de l’Autocad imprescindible
- Coneixement d’eines informàtiques nivell bàsic i domini de programes de
disseny assistit en 3D
Condicions:
- Incorporació immediata
- Lloc de treball estable (possibilitat de fer contracte de treball o contracte
de serveis, col·laboració amb autònom)
- Jornada completa (preferentment), amb opció a mitja jornada
- Salari a negociar amb el candidat/a
Requisits:
- Formació mínima Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració i
Finances
- Experiència prèvia en tasques de gestió administrativa
- Domini d’un idioma (anglès i/o francès)
- Capacitat d’organització i iniciativa.
Condicions:
- Lloc de treball estable
- Jornada completa de dilluns a divendres
- Salari segons el conveni col·lectiu aplicable
- Formar part d’una empresa amb projecció i molt dinàmica, on pots sentirte integrat en els projectes que es porten a terme.

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

AUXILIAR DE
FARMÀCIA
(REF. 56.22.SOL)
EL PI DE SANT JUST

Farmàcia situada al Pi de Sant Just precisa contractar Requisits:
AUXILIAR DE FARMÀCIA .
- Títol d’auxiliar de farmàcia o formació en l’àmbit sanitari (coneixements
Les tasques que desenvoluparàs seran les següents:
sobre patologies, interaccions medicamentoses, etc.)
- Atenció al client
- Valorable experiència en el lloc de treball o en el sector sanitari
- Recepció i control de l’estoc (emmagatzematge i
- Persona amb capacitat comunicativa, empatia, sistemàtica i organitzada
control de medicaments i resta de productes)
- Valorarem molt que la persona tingui motivació per realitzar formació de
- Gestions administratives bàsiques
manera continuada
- Informàtica bàsica (word, excel)
- Disponibilitat de vehicle o per arribar al lloc de treball (El Pi de Sant Just)
Condicions:
- Formació continuada a càrrec de l’empresa
- Incorporació immediata
- Contracte temporal amb possibilitats de continuïtat (lloc estable)
- Jornada parcial distribuïda de dilluns a divendres i 2 dissabtes al matí al
mes, 4,5 hores al dia (setmanes alternes de 22,5 hores i 27 hores)
- Horari variable, segons els torns. Majoritàriament matins i algunes tardes.
- Salari segons conveni d’oficines de farmàcia i segons vàlua

ENGINYER/A
INDUSTRIAL
(REF. 21.22.SOL)
SOLSONA

Empresa ubicada a Solsona precisa incorporar ENGINYER/A Requisits:
INDUSTRIAL, per desenvolupar les següents funcions:
- Enginyeria industrial o similar
- Realització d’ofertes i projectes, relacionat amb el
- Experiència en coneixements de plànols en 3D i delineació (CAD)
sector del tractament d’aigües i producte químic
- Valorable experiència en el sector del tractament d’aigües
- Donar resposta a les peticions d’Enginyeria
- Capacitat d’aprenentatge, planificació i organització, i pel treball en equip
- Contacte continuat amb clients i proveïdors
- Imprescindible nivell alt d’anglès. Es valorarà positivament el domini
d’altres llengües
Condicions:
- Formació a càrrec de l’empresa
- Lloc de treball estable
- Jornada completa (40h setmanals de dilluns a divendres)
- Horari partit amb flexibilitat horària, de 08:00 a 17:00h
- Salari en funció de la vàlua del candidat

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

ARQUITECTE/A
TÈCNIC/A
(REF.20.22.CAR)
CARDONA

Empresa del sector de Construcció Sostenible situada a Requisits:
Cardona al Polígon la Cort necessita incorporar
- Grau en Arquitectura Tècnica
ARQUITECTE/A TÈCNIC/A, i realitzar les següents funcions:
- Experiència no imprescindible, valorable experiència en obres
- Direcció i organització de l’oficina tècnica
- Formació en construcció
- Gestió de projectes
- Coneixement d’eines informàtiques nivell bàsic i domini de programes de
- Elaboració de plànols
disseny assistit (autocad, sketchup...)
- Seguiment d’obra
- Carnet de conduir classe B
Condicions:
- Incorporació immediata
- Contracte temporal amb opció d’indefinit
- Jornada completa preferentment, amb opció a mitja jornada
- Horari de dilluns a divendres, de 09:00 a 13:00 i de 15:00 a 19:00 (opció a
jornada intensiva)
- Salari segons conveni, valoració segons experiència i coneixements

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

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

.
candidatura,
“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 ·

