RECULL SETMANAL D’OFERTES DE TREBALL
Del 14 al 18 de novembre 2022
ATENCIÓ AL PÚBLIC, ADMINISTRACIÓ, COMERÇ I SERVEIS
OFERTA
CAMBRER/A SALA (CAPS
DE SETMANA I FESTIUS)
(REF. 225.22.SOL)
SOLSONA

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

Restaurant de Solsona necessita incorporar cambrer/a de Requisits:
sala de manera estable al seu equip, per treballar els caps de
- Es valorarà l’experiència prèvia com a cambrer/a o en feines d’atenció al client.
setmana i festius durant el servei de migdia.
- Disponibilitat per treballar caps de setmana i festius.
- Es valorarà molt més la disposició al treball, la voluntat d’aprendre i la flexibilitat
En dependència de la responsable de sala, les teves funcions
amb l’entorn de la feina i el treball en equip que la dormació o els coneixements
seran les següents:
sobre restauració.
- Atenció al client
Condicions:
- Suport al Servei de sala
- Incorporació inmediata.
- Preparar el Servei de taula
- Lloc de treball estable.
- Prendre comandes
- Contracte temporal + indefinit (amb período de prova corresponent)
- Recollir i mantenir l’espai endreçat
- Jornada parcial. 10 hores setmanals.
- Horari: dissabte i diumenge de 12.00 a 17.00h (o fi del Servei)
També es treballa festius
- Salari segons conveni i/o vàlua candidat

DEPENDENT/A DE COMERÇ Comerç del sector de l’alimentació ubicat a Sant Llorenç de Requisits:
Morunys necessita incorporar dependent/a
- Es valorarà experiencia en lloc de treball similar
(REF. 211.22.SOL)
SANT LLORENÇ DE
MORUNYS

- Idiomes: català i castellà parlat
Les teves principals funcions seran les següents:
- Disponibilitat per treballar tots els caps de setmana
- Atendre i servir a la clientela
- Disposar de permís de conduir si resideix fora de St. Llorenç de Morunys
- Preparació de comandes
- Persona amb bon tracte amb els clients, proactiva, amb disponibilitat per a
- Cobrament de les compres als clients a través de
l’aprenentatge, responsable i organitzada, amb preocupació per l’ordre i per la
caixa automàtica
qualitat
- Mantenir l’espai de treball endreçat i net
Condicions:
- Incorporació inmediata
Horari: Dimecres, dijous i divendres de 08.00 a 13.30h i de
- Lloc de treball estable
15.00 a 20.00h
- Contracte indefinit, amb período de prova
Dissabte de 07.30 a 13.30h i de 15.00 a 20.00h
- Jornada de 40 hores setmanals. De dimecres a dissabte partit, diumenge matí
Diumenge de 07.30 a 13.30h
- Salari segons conveni
Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

ATENCIÓ CLIENT
INTERNACIONAL
(REF. 194.22.SOL)
SOLSONA

RECEPCIONISTA D’HOTEL
(REF. 165.22.SOL)
SOLSONA

TÈCNIC/A SUPORT
MICROINFORMÀTICA
(REF. 164.22.SOL)
SOLSONA

Empresa d’àmbit nacional amb projecció internacional Requisits:
necessita
incorporar
AGENT
D’ATENCIÓ
CLIENT
- Formació mínima: Cicle Formatiu de Grau Mig – Superior en branques
INTERNACIONAL AMB IDIOMES per els CAPS DE SETMANA.
Administració- Finances o Batxillerat o Estudiants Universitaris de qualsevol
branca.
En dependència del cap del departament, desenvoluparàs les
- Experiència prèvia en tasques de gestió administrativa
següents tasques:
- Imprescindible domini B2-C1 d’un idioma (anglès i/o francés i/o alemany)
- Gestió i atenció al client
- Capacitat d’organització i iniciativa
- Gestió de les comandes des de la recepció fins
l’expedició
Condicions:
- Resolució d’incidències
- Lloc de treball estable
- Altres tasques de gestió administrativa
- Jornada 10 hores CAP DE SETMANA
- Salari segons el conveni col·lectiu aplicable
- Formar part d’una empresa amb projecció i molt dinámica, on pots sentir-te
integrat en els projectes que es porten a terme
Hotel situat al Solsonès selecciona RECEPCIONISTA
Requisits:
- Experiència en les tasques descrites.
Les tasques que desenvoluparàs seran les següents:
- Valorable formació relacionada amb el sector turístic.
- Recepció (check in i checkout)
- Requisit imprescindible domini de l’Anglès parlat i escrit. Es valorarà
- Gestió de reserves chanel manager, facturació i
coneixements d´alemany i francès
tresoreria
- Domini de l’ofimàtica. Es valoraran coneixements de comptabilitat.
- Atenció al client tant presencial com per internet i via
telefònica
Condicions:
- Suport a menjador (esmorzars i sopars) i altres
- Incorporació al mes de setembre
tasques de l’hotel en general
- Contracte de substitució, mínim 5 mesos
- Jornada completa de 40 hores setmanals.
- Horari flexible de dilluns a diumenge. Amb els descansos corresponents
- Salari a negociar amb el candidat/a
Des de la seva oficina de St. Cugat necessiten incorporar Requisits:
un/a TÈCNIC/A DE SUPORT MICROINFORMÀTIC per a un
- Estudis mínims: CFGM de sistemes microinformàtics i xarxes o sicmilar
client de Solsona que es troba en procés de transformació a
- Imprescindible experiència en entorns Microsoft, tant a nivell de sistemes com
nivell de sistemes.
de suport als usuaris.
- Imprescindible experiència en serveis de infraestructura Microsoft (Directori
Funcions a desenvolupar:
actiu, DHCP, DNS, Fitxers, etc...)
- Donar suport, dins d’un equip tècnic, als sistemes
- Valorable experiència en al part de xarxes i comunicacions, principalment LAN:
microinformàtics i als usuaris de l’empresa de
switching i WiFi
Solsona
- Bon nivell de Castellà i Català (entès, parlat i escrit)
- Residència al Solsonès o Cardona
Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

Habilitats:
- Facilitat de comunicació interpersonal, empatia i
capacitat organitzativa
- Facilitat per a treballar en equip
- Ganes de seguir aprenent

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

Condicions:
- Incorporació al setembre
- Lloc de treball a Solsona
- Contracte Indefinit
- Jornada completa de dilluns a divendres. Horari partir
- Salari de operar.000-35.000 euros bruts anuals, segons vàlua del candidat
- Beneficis socials: assegurança mèdica

PROMAKFIL empresa de sistemes de perfil d’alumini tècnic Requisits:
de Solsona necessita incorporar al seu equip un/a GESTOR/A
- Formació mínima Cicle(s) Formatiu(s) de la Família Professional Comerç i
DE COMPRES i GESTOR DEL E.R.P.
màrqueting o similar
- Imprescindible experiència prèvia en tasques similars
- Valorable permís de conduir B
En dependència del cap del departament, desenvoluparàs les
- Valorable nivell mitjà d’anglès
- Capacitat d’organització i iniciativa
següents tasques:
- Gestionar les compres i els aprovisionaments
- Negociar amb proveïdors els terminis d'entrega, preus
Condicions:
i condicions de compra
- Incorporació Immediata
- Elaborar el pressupost de l'àrea de compres i controla
- Contracte indefinit. Lloc de treball estable
la seva execució
- Jornada completa de dilluns a divendres
- Buscar i seleccionar proveïdors I matèries primeres i
- Horari flexible
nous canals de compra
- Salari segons el conveni col·lectiu aplicable i vàlua del candidat/a
- Estudiar i analitzar com disminuir els costos interns
- Formar part d’una empresa amb projecció i molt dinàmica, on pots sentir-te
en el procés de compres
integrat en els projectes que es porten a terme
- Utilitzar un sistema CRM per a la gestió de clients i
proveïdors

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

SERVEIS DE NETEJA
OFERTA
CAMBRER/A DE PISOS
(REF. 189.22.CAR)
CARDONA

DESCRIPCIÓ
Hotel de Cardona precisa incorporar cambrer/a de pisos.
En dependència del responsable, les teves funcions seran:
-

Neteja de les habitacions i espais comuns
Bugaderia i planxa

REQUISITS / CONDICIONS
Requisits:
- Es valorarà experiència en llocs de treball similars
- Disponibilitat horària i flexibilitat
- 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
- Horari a concretar
- Salari segons el conveni col·lectiu de l’empresa

MARMITÓ/ONA
(REF. 175.22.SOL)
SOLSONA

Restaurant SANTA LLÚCIA de Navès precisa incorporar
MARMITÓ/ONA
-

Neteja de la vaixella i la coberteria, així com la resta
d'utensilis de la cuina, i endreçar-los al seu lloc.
Neteja de l’espai de treball
Neteja en general de la cuina

Requisits:
- Bona predisposició per la feina i per aprendre l’ofici
- Responsabilitat i compromís
- Es valorarà experiència, però no és imprescindible
- Permís de conduir B o possibilitats per arribar al lloc de treball, de manera
autònoma
Condicions:
- Incorporació al setembre
- Formació a càrrec de l’empresa
- Contracte indefinit a jornada completa
- Horari de 8.15 a 16.30h de dijous a dilluns, dimarts i dimecres festius
- Sou segons conveni, millorable amb el temps segons vàlua i experiència

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

HOSTALERIA, RESTAURACIÓ I CUINA
OFERTA
CAP DE SALA
(REF. 242.22.CAR)
CARDONA

CAMBRER/A
(REF. 241.22.CAR)
CARDONA

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

Hotel Bremon Boutique ubicat a Cardona, amb servei de dinars i Requisits:
- Es requereix un mínim d’experiència prèvia
sopars, selecciona cap de sala amb experiència.
- Valorable, formació en hostaleria i atenció al client
- Domini del català i castellà. Anglès nivel intermedi
Quines seran les teves funcions?
- Actitud personal i profesional, i saber treballar sota pressió
- Planificar i organitzar el servei de restaurant i bar
- Disponibilitat sobretot per caps de setmana i festius
- Organitzar l’equip i determinar els torns de treball i
Condicions:
vacances
- Incorporació inmediata
- Supervisar la decoració i ambientació dels restaurants
- Contracte indefinit
- Definir els procesos a seguir per la col·locació de taules i
- Creixement profesional
cadires
- Contracte de 40h setmanals per caps de setmana i algunes hores entre
- Definir el protocol de neteja i asegurar les medures
setmana
d’higiene
- Salari segons conveni
- Definir el protocol per a una correcta atenció a la clientela
- Informar, promocionar i vendre els productes del
restaurant
- Formar la plantilla
Hotel Bremon Boutique ubicat a Cardona, amb servei de dinars i Requisits:
- Es requereix un mínim d’experiència prèvia
sopars selecciona cambrer/a amb experiència.
- Valorable, formació en hostelería i atenció al client
- Domini del català i castellà. Anglès nivel intermedi
Quines seran les teves funcions?
- Actitud personal i profesional, i saber treballar sota pressió
- Gestionar comandes online/offline
- Disponibilitat sobretot per caps de setmana i festius
- Muntatge de sala i reposició del gènere
Condicions:
- Atenció i servei de barra
- Incorporació inmediata
- Atenció i servei de taula
- Contracte indefinit
- Creixement profesional
- Contracte de 40h setmanals per caps de setmana i algunes hores entre
setmana
- Salari segons conveni
Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

AJUDANT DE CUINA o
CUINER/A
(REF. 240.22.SOL)
SOLSONA

CAMBRER/A
(REF. 239.22.CAR)
CARDONA

CUINER/A
(REF. 236.22.SOL)
SOLSONA

Hotel del Solsonès, ubicat a 8km de Solsona, selecciona ajudant Requisits:
- Experiència mínima d’1 any com a ajudant de cuina o cuiner/a
de cuina o cuiner/a.
- Valorable formació relacionada amb el lloc de treball
- Domini del català i castellà
Quines seran les teves funcions?
- Permís de conduir i vehicle propi o mitjans propis per arribar al lloc de
- Encarregat/da de la preparació del servei buffet
treball
- Persona amb iniciativa i treball en equip, flexibilitat i adaptació al canvi.
d’esmorzars
- Preparació de plats calents per l’esmorzar
Condicions:
- Elaboració de pastissos, pastes i dolços diversos
- Incorporació inmediata
- Neteja de zones i equips d’ús compartit
- Contracte indefinit
- Complir la normativa en matèria de seguretat alimentària,
- Jornada parcial, de 8 a 12h. Es treballa caps de setmana, segons
al·lèrgens, etc .
ocupació
- Sou segons conveni i millorable segons l’experiència aportada.
Restaurant Sant Jordi de Cardona necessita contractar una Requisits:
- Experiència prèvia requerida
persona com a cambrer/a de manera estable.
- Motivació per treballar a l’hostaleria
Quines seran les teves funcions?
Condicions:
- Realitzar l’obertura del restaurant
- Incorporació inmediata
- Lloc de treball estable
- Realitzar el servei d’esmorzar, preparació d’entrepans
- Jornada completa. Pot ser jornada parcial, segons necessitat del/la
freds i calents
candidat/a
- Servei de barra i terrassa
Horari de matins i migdia, de dimarts a diumenge
- Cobrament i gestió de Caixa
Salari segons conveni col·lectiu aplicable i segons vàlua del candidat/a
- Neteja de l’establiment
Hotel de Solsona precisa incorporar cuiner/a.

Requisits:
- Imprescindible experiencia en la professió
- 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

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

Quines seran les teves funcions?
-

-

AJUDANT DE CUINA
(REF. 234.22.SOL)
SOLSONA

AJUDANT DE CUINA
(REF. 205.22.SOL)
SOLSONA

Condicions:
- Incorporació inmediata
Elaborar el menú i la carta
- Lloc de treball estable
Proveïment de matèries primeres destinades a cobrir les
- Contracte indefinit, amb el período de prova corresponent
- Jornada completa 40 hores setmanals. Serveis de migdia i vespres
exigències de l’oferta gastronómica, determinar la qualitat
- 2 dies de descans setmanal
de les matèries primeres necessàries
- Salari segons el conveni col·lectiu
Rebre les mercaderies
Emmagatzemar les matèries primeres rebudes i
conversar-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
Executar les tasques de neteja i manteniment de les
diferents àrees de la cuina

Comerç del sector de l’alimentació unicat a Solsona necessita Requisits:
- Bona predisposició per la feina i iniciativa.
incorporar ajudant de cuina- Responsabilitat i compromís
- Es valorarà experiencia, però no és imprescindible
Quines seran les teves funcions?
- Disponibilitat per treballar dissabtes al matí
- Pelar i tallar verdures i hortalisses
- Ajudar a la cuinera en la preparació d’aliments per a la Condicions:
- Incorporació inmediata
seva cocció, preparació d’elaboracions bàsiques,
- Contracte indefinit, amb el período de prova corresponent
preparació de tot tipus de plats, etc.
- Jornada completa
- Neteja i manteniment de l’espai de treball, dels utensilis i
- Horari de 07.00 a 14.00 de dilluns a dissabte, excepte divendres de
les instal·lacions de la cuina.
07.00 a 11.00h
- Sou segons conveni
Restaurant de Solsona necessita incorporar ajudant de cuina de Requisits:
- Es valorarà molt més la disposició al treball, la voluntat d’apendre i la
manera estable al seu equip.
flexibilitat amb l’entorn de la feina que formació, la técnica o els
coneixements sobre la restauració
- L’experiència prèvia es valorable, però no imprescindible
Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

En dependència del cap de cuina, les teves funcions seran força Condicions:
- Incorporació inmediata
polivalents:
- Lloc de treball estable
- Contracte indefinit
Preparació dels productes per a l’elaboració dels plats, emplatar, i
- Possiblitat de treballar jornada completa (de divendres a dimarts) o
tasques de neteja a la pica de les instal·lacions.
jornda parcial de caps de setmana
- Horari: De divendres i dissabte, Servei de migdia i nit. Dilluns, dimarts i
diumenges, Servei de migdia
- Salari segons conveni.

CAMBRER/A
(REF. 204.22.SOL)
SOLSONA

Restaurant de Solsona necessita incorporar cambrer/a de manera Requisits:
- Es valorarà molt més la disposició al treball, la voluntat d’apendre i la
estable al seu equip.
flexibilitat amb l’entorn de la feina que formació, la técnica o els
coneixements sobre la restauració
Les teves funcions seran les següents:
- L’experiència prèvia es valorable, però no imprescindible
- Servei de sala
Condicions:
- Preparar el Servei de taula
- Incorporació inmediata
- Revisar que el material del Servei estigui en estat òptim i
- Lloc de treball estable
preparat abans i després de cada Servei.
- Contracte indefinit
- Rebre els clients i acompañan-los a acomodar-se
- Possiblitat de treballar jornada completa (de divendres a dimarts) o
- Atendre les peticions dels clients prenent nota de la
jornda parcial de caps de setmana
comanda i tramitant-la a la cuina
- Horari: De divendres i dissabte, Servei de migdia i nit. Dilluns, dimarts i
- Assesorar els clients, informar-los sobre la carta i
diumenges, Servei de migdia
resoldre els posibles dubtes que puguin tenir
- Salari segons conveni.
- Proporcionar el Servei, tot distribuint les begudes i els
aliments sol·licitats pels clients
- Cobrament als clients

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

CUINER/A
(REF. 202.22.SOL)
SOLSONA

Restaurant de Solsona de cuina casolana que serveix esmorzars i Requisits:
- Experiència mínima d’1 any en la professió
dinars. Les teves funcions seran:
- Valorable formació en l’àmbit de cuina
- Permís de conduir B o possibilitats d’arribar al lloc de treball
- Elaborar el menú diari de temporada
- Persona amb iniciativa, preocupació per l’ordre i la qualitat, amb
- Proveïment de matèries primeres
flexibilitat i capacitat de gestió del canvi i el treball en equip.
- Rebre les mercaderies i comprobar-ne la qualitat i la
-

CUINER/A
(REF. 200.22.SOL)
SOLSONA

quantitat
Emmagatzemar les matèries primeres i conservar-les Condicions:
- Incorporació inmediata
perfectament
- Lloc de treball estable
Manipular, preparar i conservar tota mena d’aliments cruz,
- Jornada completa de dilluns a dissabte migdia
semielaborats i elaborats
- Horari de dilluns a divendres 07.30 a 17.00h (aprox) i dissabte de 07.30
Preparar i presentar els plats
a 13.00h
Realitzar les tasques de neteja de les diferents àrees de la
- Sou 2.000 euros nets, 12 pagues
cuina (plaques de cocció, fogons, forns, maquinària,
electrodomèstics, estris…), clasificar i llençar les
deixalles, etc.

Hotel de luxe situal al Solsonès,
Les teves funcions seran:
-

Executar les ordres del responsable de cuina, asumir les
seves tasques i responsabilitats
Complir amb els protocols que es facilitin des de
dirección
Responsable del muntatge de les seves partides
Neteja de zones i equips d’us compartit, com recipients,
taules, estris, etc…
Preparar totes les elaboracions seguint les fitxes de
producción
Recepció de mercaderies
Complir la normativa en materia de seguretat alimentària,
al·lèrgens, etc…

Requisits:
- Imprescindible tenir una experiencia mínima d’1 any com a cuiner
polivalent en gastronomía mediterrània, que sàpiga estar en totes les
partides.
- Valorable formació relacionada amb el lloc de treball
- Bona predisposició per la feina
- Imprescindible Permís de conduir i cotxe, o possibilitats d’arribar al lloc
de treball
- Persona amb iniciativa i treball en equip, flexibilitat i adaptació al canvi.
Condicions:
- Incorporació inmediata
- Contracte indefinit (lloc de treball estable)
- Jornada completa
- Horari partit
- Sou: 1600€ - 1800€ al mes inicialment. Revisable en funció de
l’experiència i formació aportada pel candidat.

-

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

CAMBRER/A DE SALA
(REF. 190.22.CAR)
CARDONA

Hotel de Cardona precisa incorporar cambrer/a de sala
Les tasques que desenvoluparàs seran les següents:
-

CAMBRER/A DE SALA
(REF. 179.22.SOL)
LLADURS

Servei de sala
Preparació de tot el servei de taula
Ocupar-te que el material del servei estigui en estat òptim
i preparat abans i després de cada Servei
Rebre els clients i els ajudar a acomodar-se en cas que
sigui necessari
Atendre les peticions dels clients prenent nota de la
comanda i tramitant_la a la cuina
Assessorar els clients i informar sobre la carta, i resol els
possibles dubtes que puguin tenir
Encarregar-te de proporcionar el sevei, tot distribuint les
begudes i els aliments sol·licitants pels clients.

En dependència de la direcció de l’hotel, les tasques que
realitzaries serien les següents:
-

Recepció, atenció i acomodació del client al restaurant.
Revisar que el material del servei estigui en esta òptim i
preparat, abans i després de cada servei.
Informar i orientar al client sobre l’oferta gastronòmica,
prendre la comanda i gestionar-ho amb l’equip de cuina.
Servir els plats i begudes als comensals i atenció a les
possibles peticions dels clients.
Suport al servei de bar pels clients del restaurant.
Servei de begudes a la terrassa en determinats moments.
Control dels estocs de magatzem i carregar neveres.
-Maneig del TPV i cobrament al client.

Requisits:
- Es valorarà que tinguis experiència en el lloc de treball
- Domini del català i castellà
- Bona presència
- Persona amb iniciativa, treball en equip i amb orientació al client.
Condicions:
- Incorporació immediata
- Contracte temporal amb possibilitats de continuïtat
- Jornada completa, horari a concretat
- Salari segons el conveni col·lectiu de l’empresa

Requisits:
- Estudis bàsics obligatoris finalitzats.
- Valorable coneixement d’enologia per tal d’assessorar al client.
- Valorable el coneixement d’idiomes, especialment de l’anglès.
- Experiència de com a mínim sis mesos com a cambrer/a.
Tenir disponibilitat per a treballar tots els caps de setmana
- Imprescindible disposar de carnet B1 per arribar al lloc de treball.
- Competències personals; predisposició per la feina, puntualitat, capacitat
d’adaptació i flexibilitat, capacitat de treball en equip, iniciativa i gestió
del temps.
- Ser major de 30 anys i estar en situació d’atur i inscrit/a a l’Oficina de
treball com a demandant d’ocupació no ocupat/da
Condicions:
- Contracte Indefinit, amb el període de prova establert.
- Lloc de treball estable.
- Jornada de 40h/setmana.
- Horari de dijous a dilluns. Dijous, divendres i dilluns horari continuat.
Dissabte i diumenge horari partit (servei de migdia i nit).
- Salari segons conveni d’hostaleria.

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

CAMBRER/A DE SALA
(REF. 174.22.SOL)
SOLSONA

Restaurant SANTA LLÚCIA de Navès precisa incorporar Requisits:
- Bona predisposició per la feina i per aprendre l’ofici
CAMBRER/A DE SALA
- Responsabilitat i compromís
- Es valorarà experiència, però no és imprescindible
- Servei de taules esmorzars i dinars
- Permís de conduir B o possibilitats per arribar al lloc de treball, de
- Neteja de l’espai de treball
manera autònoma
Condicions:
- Incorporació al setembre
- Formació a càrrec de l’empresa
- Contracte indefinit a jornada completa
- Horari de 8.15 a 16.30h de dijous a dilluns, dimarts i dimecres festius
- Sou segons conveni, millorable amb el temps segons vàlua i experiència

CAMBRER/A DE SALA
(REF. 171.22.SOL)
SOLSONA

Hotel de luxe situat al Solsonès precisa incorporar pel seu Requisits:
- Valorable experiència.
restaurant CAMBRER/A DE SALA.
- Valorable formació relacionada amb el lloc de treball.
- Valorable experiència i coneixement a nivell de vins.
- Preparar les taules
- Bona predisposició per a la feina i per aprendre.
- Ocupar-te de la vaixella, la cristalleria, la coberteria i la
- Imprescindible Permís de conduir i cotxe o possibilitats d’arribar al lloc
roba de taula estiguin en estat òptim i preparades abans i
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, iniciativa i treball en
necessari.
equip, flexibilitat i adaptació al canvi.
- Atendre les peticions dels clients prenent nota de la
comanda i tramitant-la al servei de barra o a la cuina de
Condicions:
l'establiment.
- Incorporació immediata
- Assessorar els clients i informar sobre la carta, i resoldre
- Contracte inicial temporal, després indefinit (lloc de treball estable)
els possibles dubtes que puguin tenir quant a l'oferta de
- Jornada completa de dilluns a diumenge, amb un dia i mig de festa entre
l'establiment.
setmana
- Proporcionar el servei, tot distribuint les begudes i els
- Horari intensiu
aliments sol·licitats pels clients.
- Sou segons conveni, millorable segons vàlua i experiència professional, i
- Cobrar les consumicions i de lliurar el canvi i el rebut
a revalorar al cap d’un temps a l’empresa.
corresponent.
- A vegades, controlar les existències del magatzem i
tramitar les comandes corresponents en cas d'esgotar-se
algun producte.
Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

AJUDANT DE CUINA
(REF. 162.22.SOL)
SOLSONA

CAMBRER/A
(REF.142.22.SOL)
SOLSONA

Restaurant SANTA LLÚCIA de Navès precisa incorporar AJUDANT Requisits:
- Bona predisposició per la feina i iniciativa
DE CUINA
- Responsabilitat i compromís
- Es valorarà experiència, però no és imprescindible
- Ajudar al cuiner en la preparació d’aliments per la seva
- Permís de conduir B per poder arribar al lloc de treball
cocció, preparació de plats freds, etc.
- Molt bona part de la feina serà de neteja d’utensilis i de
Condicions:
les instal·lacions de la cuina
- Incorporació SETEMBRE
- Formació a càrrec de l’empresa
- Contracte indefinit a jornada completa
- Horari de 8.30 a 16.30h de dijous a dilluns, dimarts i dimecres festius
- Sou segons conveni, millorable segons vàlua i experiència
RESTAURANT ESTTIK.
-

-

Requisits:
- Valorable experiència prèvia
- Valorable formació relacionada amb el lloc de treball
- Persona amb bona imatge i tracte amb els clients, iniciativa i treball en
equip, flexibilitat i adaptació al canvi

Preparació de tot el servei de taula.
Rebre els clients i ajudar a acomodar-los
Prendre nota de la comanda i tramitar-la
Assessorar els clients i informar sobre la carta,
A vegades, controlar les existències del magatzem i Condicions:
- Incorporació inmediata
tramitar les comandes corresponents en cas d'esgotar-se
- Contracte indefinit
algun producte.
- Jornada completa de dimarts a diumenge migdia
Servei de begudes a la terrassa de l’establiment quan
- Horari intensiu de TARDA o TORN PARTIT
sigui necessari
- Sou segons conveni col·lectiu

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

INDÚSTRIA, TRANSPORT I ALTRES OPERARIS
OFERTA
PEÓ NETEJA /
RECOLLIDA VIÀRIA
(REF. 244.22.SOL)
SOLSONA

OPERARI/ÀRIA
(SECTOR DEL METALL)
(REF. 238.22.SOL)
SOLSONA

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

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 el seus serveis a Solsona i Cardona necessita
- Imprescindible residència propera a Solsona
incorporar 2 peons a Solsona.
- Valorable permís de conduir B
- Disponibilitat per incorporar-se immediatament
Quine seran les teves funcions?
- Persona responsable, amb autonomia, flexible, qualitat en el treball
* Disponibilitat per realitzar la revisió mèdica a Tarragona
- Neteja viària de carrers i/o recollida de residus urbans
Condicions:
- Incorporació immediata
- Contracte temporal 1 o 2 mesos (substitució baixa)
- Jornada completa de dilluns a diumenge (descans intersetmanal)
- Horari: 1peó torn matí o tarda i 1 peó torn de nit
- Salari de 1.000 a 1.100 euros bruts mensuals (15 pagues anuals)
Empresa de Solsona de serralleria i muntatge de ferro i alumini, Requisits:
- Experiència valorable en el mateix lloc de treball o en el sector de la
necessita incorporar operari/ària.
construcción
- Valorable formació relacionada
Quines seran les teves funcions?
- Imprescindible carnet de conduir B
- Tallar alumini
- Disponibilitat per a realizar desplaçaments durant la jornada laboral
- Disponibilitat horària
- Muntar finestres i portes d’alumini al taller i a l’obra
- Persona proactiva, amb disponibilitat per l’aprenentatge, responsable,
- Carregar i descarregar material
organitzada i polivalent
Condicions:
- Incorporació inmediata
- Contracte indefinit
- Jornada completa
- Horari partit quan es treballi a taller. De dilluns a divendres. Divendres fins
les 15h
- 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
MUNTADOR/A
(SECTOR DEL METALL)
(REF. 235.22.SOL)
SOLSONA

TÈCNIC/A BUFAT
(“SOPLADO”)
PLÀSTICS
(REF. 232.22.CAR)
CARDONA

Empresa de Solsona de muntatge de vidre i fusteria d’alumini, Requisits:
- Valorable experiencia en l’ofici
necessita incorporar operari/ària.
- Imprescindible carnet de conduir B
- Idiomes. Castellà i valorable el català
Quines seran les teves funcions?
- Persona amb bon tracte amb els clients, amb disponibilitat per a
- Muntar finestres i portes d’alumini, vidres, mampares,
l’aprenentatge, responsable, organitzada i polivalent
mosquiteres, estors i tendals, en domicilis particulars
Condicions:
- Carregar i descarregar material
- Incorporació inmediata
- Formació a càrrec de l’empresa
- Lloc de treball estable
- Contracte indefinit, amb el período de prova corresponent
- Jornada completa. Horari partit de dilluns a divendres.
- De 08.30 a 13.30 (no es para a esmorzar) i de 15.00 a 19.00h
- Salari segons conveni

Empresa del sector de la química situada a Cardona cerca Requisits:
- Imprescindible formació en electromecánica
tècnic/a de bufat de plàstics.
- Imprescindible experiencia com a tècnic/a. Preferiblement injecció i bufat
- Coneixements específics en manteniment
Les tasques que realitzaries serien les següents:
- Competències: pro activitat, lideratge, capacitat d’anàlisis
- Arrancada i seguiment de la producción
- Persona implicada
- Altres: carnet de conduir B, disponibilitat de treballar a torns
- Posada en marxa de màquines, i motlles de bufat
(extrusió)
Condicions:
- Ajustament de paràmetres
- Incorporació inmediata
- Programació de robots i perifèrics
- Contracte indefinit
- Resolució d’incidències de tipus tècnic
- Jornada a torns rotatius. Matí 06.00h-14.00h, tarda 14.00-22.00h i nit
- Assessorament i formació de l’equip en materia de bufat
22.00-06.00h
- Salari de 26.000 a 33.000 euros bruts anuals, segons experiencia i
coneixements aportats pel candidat/a
- Pla de carrera i formatiu

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

CONDUCTOR/A
TRÀILER
(REF. 231.22.SOL)
SOLSONA

2 OPERARIS/ÀRIES DE
GRANJA
(REF. 220.22.SOL)
SOLSONA

Empresa de transport de bestiar de Lleida necessita incorporar Requisits:
- Imprescindible permís de conduir C+E+CAP Vigent
conductor/a de tràiler per treballar a Lleida.
- Certificat de Benestar Animal. Possibilitats d’obtenir-lo durant el primer
mes de contracte
Quines seran les teves funcions?
- Imprescindible parlar castellà i/o català
- Conduir tràiler per transport d’animals vius
- Disponibilitat per treballar algún dia del cap de setmana
- Disponibilitat per viure a Lleida els diez laborables (L’empresa facilita
- Realitzar viatges per Catalunya i Aragó
l’allotjament)
- Disponibilitat per l’aprenentatge
Condicions:
- Incorporació inmediata
- Contracte 1 any (3 mesos de prova) + contracte indefinit
- Lloc de treball estable
- Jornada completa
- Horaris: de manera alterna, 1 setmana de diumenge a dimecres i 1
setmana de dissabte a dimecres
- Allotjament a Lleida
- Sou fixe de 1.800€ mensuals + incentius, en funció dels viatges
NATAL PONENT SA, empresa del sector porcí necessita Requisits:
- Es valorarà experiencia prèvia o contacte amb explotacions ramaderes
incorporar 2 operaris/àries de granja pel departament de mares
- Idiomes: català o castellà
de les seves granges de Solsona.
- Disponibilitat per treballar caps de setmana alterns, en horari de matí
- Permís de conduir B, o possibilitats d’arribar al lloc de treball de manera
Realitzarà tasques pròpies d’atenció i cura de truges:
autónoma
- Persona activa, amb iniciativa, capacitat d’aprenentatge i preocupació per
- Cura i alimentació del bestiar
l’ordre i per la qualitat
- Cura de la sala de gestació, cobriments i parts
- De manera puntual, suport en la neteja de les Condicions:
- Incorporació inmediata
instal·lacions
- Lloc de treball estable
- Contracte indefinit (2 mesos de prova)
- Jornada completa
Caps de setmana alterns: dissabte i diumenge de 7.00 a 11.00h
- Salari entre 1300 i 1500 euros nets (12 pagues), segons experiencia i
vàllua del candidat/a
- Formació a càrrec de l’empresa
Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

OFICIAL 1a
ELECTRICISTA
(REF. 218.22.SOL)
SOLSONA

2 OPERARI/ÀRIA
(REF. 209.22.SOL)
SOLSONA

COMSA Service forma part de la unitat de negoci de manteniment Requisits:
- Estudis de FP, especialitzat elèctric-electrònic-mecànic o grau superior en
i serveis del grup empresarial COMSA Coorporació, duent a terme
control i regulació automática o experiencia equivalent.
manteniments integrals i específics d’edificis, infraestructures i
- Experiència mínima de 2 anys en manteniment industrial, automatismes,
indústries. Busca oficial de primera electricista per al
pneumàtica mecánica
manteniment de les instal·lacions d’un edifici d’un dels seus
- Amb experiencia principalment elèctronica (quadres elèctrics potencia,
clients, ubicat a Solsona.
maniobra, plc’s, actuadors vàlvules motoritxades, enllumenat
interior/exterior, sais, etc…) i instrumentació (aparells: pressió,
Quines seran les teves funcions?
cabalímetres, paràmetres elèctrics, convertidors, mesuradors de nivel,
senyals 4-20 ma i 0-10V9, nocions de mecánica industrial
Manteniment d’instal·lacions industrials per realitzar tant els
- Carnet B
preventius com els correctius.
Condicions:
- La incorporació a un equip de treball format per professionals amb
- Salari a negociar amb el candidat/a
experiencia on podràs aprendre, compartir i desenvolupar les teves
capacitats en un entorn dinàmic, col·laboratiu i tecnològic
- Incorporació inmediata
- Contracte indefinit
- Jornada parcial de 20h
- Formació contínua
Empresa de Solsona dedicada a la preparació i muntatge Requisits:
- Valorable experiencia en el sector de la construcción o el metall
d’estructures, cobertes i tancaments per a obres i edificacions
- Possibilitat de realizar esforç físic
necessita incorporar 2 operaris/àries
- Valorable permís de conduir
- Català i/o castellà
- Preparació i muntatge d’estructures metàl·liques,
- Valorable coneixements de prevenció de riscos i seguretat en el treball.
cobertes i façades, en diferents obres a Solsona i fora de
- Capacitat pel treball en equip, iniciativa, preocupació per l’ordre i la
Solsona.
qualitat, orientació a l’assoliment
Condicions:
- Incorporació inmediata. Formació a càrrec de l’empresaLloc de treball
estable. Contracte indefinit.
- Jornada completa de dilluns a divendres, horari partit. De 06.00 a 19.00h
(aprox) quan l’obra està fora de Solsona
- Salari segons conveni i vàlua del candidat
- Es paguen les dietes i les hores de viatge fins a l’obra.
Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

TÈCNIC/A
ESPECIALISTA PORCÍ
(3 vacants)
(REF. 207.22.CAR)
CARDONA

Centre d’inseminació porcí necessita incorporar 2 TÈCNICS/QUES Requisits:
- Persona amb autonomía i predisposició a l’aprenentatge
ESPECIALISTES PORCÍ per a les seves instal·lacions al Solsonès i
- Valorable disposar de carnet de conduir B
Bages.
- Disponibilitat per a moure’s de lloc de treball durant la jornada laboral
En dependència del responsable del centre de treball, les seves
Condicions:
funcions seran:
- Incorporació inmediata
- Contracte indefinit
- Neteja i manteniment diàries de les instal·lacions
- Salari segons conveni col·lectiu aplicable
- Alimentació, neteja i cura diària dels porcs
- Extracció de dosis seminals de porcs grans
Vacant 1:
- Jornada parcial: 24h/setmanals
- Horari: DIUMENGE, DIMARTS i DIJOUS. En torns rotatius (matí-tarda)
Vacant 2:
- Jornada completa: 40h/setmanals
- Horari: de DISSABTE a DIMECRES, en torn de tarda, de les 16h a les 12h de
la nit.
Vacant 3:
- Jornada completa: 40h/setmanals
- Horari: de diumenge a dijous, torn de matí

CONDUCTOR/A CAMIÓ
(REF. 203.22.SOL)

Les tasques a realitzar són les de repartiment i recollida de Requisits:
- Experiència en conducció
material dels nostres clients, ja sigui paquets o palets.
- Carnet C

SOLSONA
Condicions:
- Incorporació inmediata
- Formació a càrrec de l’empresa
- Contracte inicialment temporal + indefinit (lloc estable)
- Jornada completa de dilluns a divendres
- Horari flexible
- Salari segons vàlua del candidat/a

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

INTAL·LADOR/A
ELÈCTRIC
(OFICIAL 1ª/3ª)
(REF. 193.22.CAR)

Empresa de Cardona necessita incorporar al seu equip 2 oficials
de 1ª o 3ª intal·ladors/es elèctrics/ques.
Una vacant treballarà al taller i l’altre realitzarà les instal·lacions
fora de la ubicació de l’empresa.

CARDONA

OPERARI/ÀRIA DE
GRANJA
(REF. 180.22.SOL)
SOLSONA

Requisits:
- Formació mínima d’ESO i formació en electricitat (FP o similar)
- Es valorarà experiencia prèvia
- Capacitat pel treball en equip i amb disposició a l’aprenentatge
- Valorable Carnet B
Condicions:
- Incorporació inmediata
- Llocs de treball estables
- Jornada completa en torn de matí (de 7h a 15h)
- Salari segons conveni col·lectiu aplicable

Explotació porcina situada a LA MOLSOSA (Solsonès) .
La teva funció consistirà en realitzar diverses tasques per al
maneig i cura dels animals i les instal·lacions de la granja:
-

Alimentació
Neteja i cura dels animals i de les instal·lacions
Vigilància
Etc

Requisits:
- Es valorarà experiencia en el sector
- Imprescindible permís de conduir B
- Català i/o Castellà parlat
- Disponibilitat per treballar alguns caps de setmana
- Bona predisposició per la feina
- Iniciativa, capacitat d’aprenentatge, treball en equip, preocupació per
l’ordre i la qualitat.
Condicions:
- Formació a càrrec de l’empresa
- Incorporació inmediata
- Lloc de treball estable
- Jornada completa
- Horari de dilluns a divendres de 7 a 15h
- Caps de setmana alterns: Setmana 1: dissabte i diummenge, setmana 2:
dissabte, setmana 3: lliure
- Salari 15000 euros nets per 12 pagues

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

CONDUCTOR/A
TRÀILER
(REF. 178.22.CAR)
CARDONA

Empresa de transport de bestiar de Cardona necessita incorporar Requisits:
- Imprescindible permís de conduir C + E + CAP vigent
CONDUCTOR/A DE TRÀILER
- Imprescindible experiència en el sector
- Certificat de Benestar Animal. Possibilitats d’obtenir-lo durant el primer
- Conduir tràiler per transport d’animals vius
mes de contracte.
- Realitzar viatges per Catalunya i Aragó
- Imprescindible parlar castellà i català
- Disponibilitat per treballar alguns caps de setmana

Condicions:
- Incorporació immediata
- Contracte indefinit Lloc de treball estable
- Jornada completa
- Horaris i dies de treball, en funció de la feina i la planificació dels viatges
- Bona remuneració econòmica. Sou fixe + incentius, en funció dels viatges

CONDUCTOR/A CAMIÓ Empresa de referència internacional present en el sector Requisits:
- Incorporació immediata
(REF. 173.22.SOL/CAR) mediambiental, de l’aigua i el desenvolupament d’infraestructures,
SOLSONA
CARDONA

que presta els seus serveis a Solsona i Cardona necessita
incorporar CONDUCTOR/A CAMIÓ.

-

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)
Lloc de treball a Solsona i/o Cardona

Realitzar la recollida de residus urbans de Solsona i/o Cardona
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)
- Lloc de treball a Solsona i/o Cardona

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

OFICIAL PRIMERA
ESPECEJAMENT
(REF. 166.22.SOL)
SOLSONA

Empresa del sector agroalimentari del Solsonès precisa Requisits:
- Es valorarà que tinguis alguna experiència en el lloc de treball
incorporar OFICAL DE PRIMERA ESPECEJAMENT al seu equip.
- Català o castellà
En dependència del responsable, les tasques que desenvoluparàs
- Permís de conduir B i vehicle propi per arribar al lloc de treball
són les següents:
- Persona amb iniciativa, capacitat d’aprenentatge i preocupació per l’ordre i
la qualitat
- Desfer canals de porcs
-

INSTAL·LADOR
(REF.139.22.SOL)
SOLSONA

Desfer qualsevol peça del porc: pernils, espatlles, etc...

Condicions:
- Incorporació immediata
- Lloc de treball estable
- Jornada completa de dilluns a divendres
- Salari a negociar amb el candidat/a segons vàlua

Empresa de serveis precisa incorporar INSTAL·LADOR/A de LLUM, Requisits:
Experiència en les tasques descrites (sinó en tot tipus d’instal·lacions,
AIGUA, CALEFACCIÓ
en algunes)
Valorable formació relacionada amb el lloc de treball
Les teves tasques serien realitzar les instal·lacions de llum, aigua
Carnet de conduir B
i calefacció a clients, empreses i particulars
Disponibilitat per desplaçar-se dins de l’horari laboral, zona comarca
Solsonès i Bages
Persona proactiva, amb bona presència i bon tracte amb els clients
Condicions:
Incorporació immediata
Contracte indefinit
Jornada completa de dilluns a divendres
Horari partit, matí i tarda
Salari a negociar amb el candidat/

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

OPERARI/ÀRIA
PRODUCCIÓ
(REF.146.22.CAR)
CARDONA

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

Empresa dedicada a la fabricació de productes per a l’alimentació Requisits:
- Graduat en ESO (o equivalent)
d’animals situada a Cardona necessita incorporar OPERARI/ÀRIA
- Valorable experiència en entorn industrial
DE PRODUCCIÓ de manera temporal per substitució d’una baixa
- Valorable experiència en la conducció de carretó elevador (el carnet no és
imprescindible, ja que l'empresa pot oferir la formació)
- Valorable coneixements d'informàtica a nivell d'usuari
En dependència del Cap de Producció, portaràs a terme tasques
- Polivalència, flexibilitat, amb capacitat d’adaptació al canvi, i que t’agradi
diferents, com ara les següents:
el treball en equip
- Residència propera a Cardona
- Realitzar els pesatges dels productes
Condicions:
- Realitzar el seguiment de tot el procés mitjançant el
- Incorporació inmediata
sistema informàtic, actuant quan sigui necessari
- Contracte temporal per substitució (durada imprevista)
- Altres tasques que t’assigni el Cap de producció
- Jornada a temps complet, 40 hores setmanals de dilluns a divendres
- Torn de TARDA (de 18 a 22 h)
- Salari negociable en funció del candidat/
Empresa comercial ubicada a Solsona necessita incorporar a Requisits:
OPERARI/ÀRIA DE MAGATZEM per treballar en el torn de caps de
- Has de ser major d’edat
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
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FORMACIÓ SUPERIOR O UNIVERSITÀRIA
OFERTA
TÈCNIC/A
COMERCIAL
AGRÍCOLA
(REF. 243.22.SOL)
SOLSONA

TÈCNIC/A
MÀRQUETING DE
PRODUCTE
(REF. 137.22.SOL)
SOLSONA

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

T’agradaria incorporar-te com a tècnic/a de captació i Requisits:
assessorament al nostre equip d’economia agrària que
Cicle CFGS amb capacitació Agrària o Titulació similar
col·labora amb la Xarxa Comptable Agrària?
- Vocació comercial per a la captació i l’assessorament de clients en el sector agrari.
Segur que t’estàs preguntant, què és i què fa la Xarxa
- bones habilitats de comunicació (sobretot en català).
Comptable Agrària? Doncs és una fitxa estadística que
- Una persona organitzada, empàtica, resilient i perseverant.
permet avaluar la renda de les explotacions agràries de
- Persona dinàmica, entusiasta curiosa, proactiva en la resolució d’incidències i amb
Catalunya i l’impacte que la política agrària produeix en
capacitat d’aprenentatge i adaptació.
elles. Ofereix una visió de la realitat de les explotacions
- Imprescindible permís de conduir B
agràries a partir de les dades comptables i tècniques.
- Es valorarà molt positivament disposar de coneixement en el sector
Condicions:
Els teus desafiaments professionals seran els següents:
- Lloc de treball d’un any amb la possibilitat de consolidació i formar part d'un equip
- Realitzar visites al client i recollir documentació
de treball dinàmic, col·laborador i amb molta empenta.
- Prospecció i captació de nous clients
- Salari fix + variable.
- Fidelització dels clients
- Jornada completa de dilluns a divendres amb flexibilitat horària, Div+Nadal+Estiu
- Realitzarà tasques de gestió, actualització,
intensiu.
validació i sol·licitud de les dades necessàries
- Formació i acompanyament inicial + formació contínua.
- desplaçar-te a visitar les explotacions agràries
- Els dispositius tècnics per a la feina diària (mòbil, portàtil... ).
(abonem km)
- Pla de retribució flexible (tiquet restaurant, transport, llar d'infants, mútua mèdica...)
- Interlocució amb els clients, entre d’altres .
+ permisos i polítiques de conciliació.
- Lloc de treball preferent: Solsona.
- Treballar a una entitat implicada amb la pagesia, adherida a la Reforma Horària i
compromesa amb la igualtat d'oportunitats entre dones i homes...
Empresa internacional amb seu central a Oliana, dedicada a Requisits:
la fabricació i distribució de petit electrodomèstic, necessita
- Formació en ADE, màrqueting o similar
incorporar tècnic/a de màrqueting de producte.
- Mínim 2 anys experiencia en lloc similar
- Imprescindible domini idioma anglès
- Residencia propera al lloc de treball
- Persona proactiva, dinámica i resolutiva
- Persona responsable, organitzada i polivalent
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Les teves principals funcions seran:
Condicions:
- Anàlisis de mercat
- Estabilitat i carrera profesional dins la compañía on podràs participar donant serveis
- Planificació de llançament de nous productes
a diferents projectes
- Selecció i negociació amb els proveïdors
- Entorn internacional
- Coordinació del desenvolupament de producte
- Mesures de conciliació familiar (flexibilitat horària, divendres jornada intensiva…)
entre els departaments interns i proveïdors externs
- Formació especifica a càrrec de l’empresa
- Presentació de novetats a la xarxa comercial
- Salari segons vàlua candidat
- Seguiment del producte durant el seu cicle de vida
- Jornada completa de dilluns a divendres
- Incorporacó inmediata
Empresa ubicada a Cardona dedicada al disseny i fabricació Requisits:
TÈCNIC/A
- Enginyeria técnica o grau en Enginyeria electrónica, automatismes,
D’AUTOMATITZACIÓ de sistemes de pesatge i dosificació industrial selecciona
tècnic/a
d’automatització.
telecomunicacions o similar.
(REF. 224.22.CAR)

CARDONA

TÈCNIC/A
POSTVENDA
(REF. 184.22.CAR)
CARDONA

-

Experiència mínima de 2 anys en programació.
Nivell avançat de programació d’autòmats programables i panel d’operador.
Especialment de Schneider, Siemens y Rockwell.
Nivell mig d’Autocad.
Nivell avançat d’electrònica i electricitat.
Nivell avançat de sistemes SCADA de supervisió. Especialment Citec i WinCC.
Disponibilitat de viatjar ocasionalment.
Persona responsable i organitzada, amb capacitat de treball en equip.

En dependència del responsable del departament, les teves
funcions seran:
- Definició de especificacions inicials de projectes
d’automatització.
- Disseny d’esquemes elèctrics.
- Programació de PLC’s, terminals tàctils i sistemes
de supervisió SCADA.
- Desenvolupament de documentació.
Condicions:
- Posar en funcionament la instal·lació.
- Incorporació inmediata.
- Lloc de treball estable.
- Jornada completa de dilluns a divendres
- Salari segons conveni col·lectiu.
Enginyerua d’àmbit internacional ubicada a Cardona Requisits:
necessita incorporar tècnic/a de postvenda per a realitzar
- Estudis mínims: CFGS Automatització i robótica, mecatrónica industrial, electrónica
posades en marxa i serveis de reparació i manteniment.
- Experiència mínima: 1 any
- Coneixements d’electrònica i cablejat
- Disponibilitat per viatjar
- Facilitat per comunicación, empatía i capacitat organitzativa
- Facilitat per a treballar en equip
- Capacitat d’aprenentag
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En dependència del responsable del departament, les teves Condicions:
funcions seran:
- Incorporació inmediata
- Configuració i manteniment de productoes propis
- Lloc de treball Cardona/Manresa
mecànics i de manteniment
- Lloc de treball estable
- Servei i duport al client
- Jornada completa de dilluns a divendres
- Posada en marxa d’instal·lacions
- Horari de 8h a 14h i de 15h a 17.30h (de juny a setembre, divendres de 8h a 14h)
- Salari segons conveni col·lectiu

OFERTA PÚBLICA
AGENT D’OCUPACIÓ
I
DESENVOLUPAMENT
LOCAL (AODL)
AJUNTAMENT DE
CARDONA

Es dona publicitat que la Junta de Govern Local, en data 8
de novembre de 2022, ha aprovat les següents bases
especifiques reguladores que han de regir la convocatòria
del procés selectiu d’urgència per a la contractació en règim
laboral
temporal
d’un/a
agent
d’ocupació
i
desenvolupament local (AODL) de l’Ajuntament de Cardona i
constitució d’una borsa de Treball.
Termini de presentació de sol·licituds:
29/11/2022 inclòs

S’ofereix a la persona seleccionada:
Tipus de relació: Personal laboral temporal.
Durada del contracte: 1 any amb possibilitat de pròrroga fins a 3 anys més, supeditada
l’atorgament definitiu de la subvenció i a l’aprovació de la candidatura per part del SOC, amb
previsió d’inici abans del 31 de desembre de 2022
Jornada: completa de 37,5 hores setmanals.
Horari habitual: de dilluns a divendres, amb els descansos que estableixi la llei,
ocasionalment vespres i caps de setmana
Retribucions: dotat de les retribucions que corresponguin de conformitat amb el pressupost
municipal vigent.
Consulta les bases: https://cido.diba.cat/oposicions/14245246/1-placa-dagent-docupacio-idesenvolupament-local-aodl-per-al-projecte-desenvolupament-industrial-i-empresarial-delterritori-solcar-ajuntament-de-cardona

AGENTS DE LA
POLICIA LOCAL
AJUNTAMENT DE
CARDONA

Des de l'Ajuntament de Cardona, s'ha aprovat la
convocatòria i les bases específiques reguladores per la Consulta les bases: https://cardona.eadministracio.cat/board
selecció, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d'una
borsa de treball d' AGENTS DE LA POLICIA LOCAL.
Termini de presentació de sol·licituds: 07/12/2022
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Si t’interessa alguna de les ofertes pots enviar la teva candidatura a serveiconnectem@adlsolcar.cat
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, contacta amb nosaltres.

SERVEI CONNECTEM
serveicennectem@adlsolcar.cat
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”
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