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OFERTES GESTIONADES PEL SERVEI D'ORIENTACIÓ DE L'AGÈNCIA

PEÓ GRANJA

RESPONSABLE
DEPARTAMENT
D’ADMINISTRACI
Ó

AJUDANT/ DE
CUINA

MONITORS/ES
PER L’ESTIU

DEPENDENT/A

CUINER/A

Avià

Funcions: neteja de les instal·lacions en
granja de vaques de llet, truges, porcs
d’engreix. Fabricació de pinso. Jornada
completa.

Valorable experiència prèvia en lloc
similar. Imprescindible tenir el permís
de conduir B. Català i castellà parlats i
escrits.

ocupacio@adbergueda.cat

Gironella

Funcions: Reportant directament a
direcció es responsabilitzarà de l’àrea
CFGM en Administració i/o Llic. en
d’administració. Gestió de la
empresarials i/o econòmiques. Persona
comptabilitat, facturació. Gestió amb
amb clara orientació al client, iniciativa i
proveïdors i amb bancs. Tracte amb
polivalència.
famílies i amb usuaris. Jornada completa.

ocupacio@adbergueda.cat

Casserres

Funcions: Ajudar al cuiner en l’elaboració
de plats. Horari: Matins en cap de
setmana.

Coneixements de cuina. Persona amb
gran capacitat d’aprenentatge, humil i
amb capacitat de treball en equip.

ocupacio@adbergueda.cat

Casserres

Funcions: preparació i coordinació
d’activitats del casal-campus esportiu als
matins, i cursets de natació a les tardes.
Durada: mig juny i juliol.

CFGS d'activitats esportives, o monitor
de lleure i formació específica de
natació. Disponibilitat per treballar a
l’estiu.

ocupacio@adbergueda.cat

Berga

Funcions: atenció i assessorament als
clients en botiga d’esports. Jornada de 20
h/setmana en horari de Matí. .

Mínim estudis ESO. Català i castellà.
Persona responsable i amb bona
orientació al client.

ocupacio@adbergueda.cat

Funcions: Elaboració de menús, gestió de Imprescindible formació i experiència en
Guardiola
comandes de cuina, elaboració de bases i
cuina.
de Berguedà
plats.

ocupacio@adbergueda.cat
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LABORANT

CUINER/A

CAP DE PROCÉS

Berga

La Pobla de
Lillet

Berga

Funcions: dur a terme els controls de
qualitat de les diferents línies de
fabricació de la companyia. Jornada
completa. Possibilitat de treballar a torns
rotatius.

Funcions: planificació i elaboració de
menús per a grups grans. Realitzar les
comandes i responsabilitzar-se de la
neteja e higiene de la cuina. Seguiment
de la APPC. Coordinar l'equip d'ajudants
de cuina. Realitzar l'inventari del material
conjuntament amb l'administrador/a.
Funcions: es responsabilitzarà de l’òptim
funcionament del procés productiu de les
diferents línies de fabricació de la
companyia, assegurant l’eficiència i el
compliment de la producció segons els
estàndards de qualitat i seguretat
alimentaria.

Tècnic de laboratori i/o experiència
relacionada amb control de qualitat. Bon
nivell d’anglès. Bon coneixement com
usuari d’office. Coneixement d’ERP. Es
valorarà experiència en el mateix àmbit.
persona entusiasta, dinàmica, motivada,
acostumada a treballar en equip,
empatia i amb inquietuds.
Experiència en cuina de col·lectivitats.
Formació en APPCs. Disponibilitat
completa de dilluns a diumenge. Nivell
de català alt. Experiència en cuina de
col·lectivitats. Permís de conduir B i
cotxe propi.
Grau en enginyeria, Ciència i tecnologia
dels aliments o equivalent. Català,
castellà o nivell alt d’anglès. Usuari
avançat d’office. Coneixements d’ERP.

ocupacio@adbergueda.cat

ocupacio@adbergueda.cat

ocupacio@adbergueda.cat

BERGUEDÀ

1 PLAÇA DE
POLICIA LOCAL

Berga

Identificador:20160701O21. Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals
comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOE.
Expedient: RH AJB 2016/11. Sistema de selecció: Concurs oposició. Tipus de
personal: Funcionari. Grup de titulació: Subgrup C2 (anterior Grup D). Titulació
requerida: Vegeu bases. Altres requisits: Nivell B2 de català / Permís de conduir B
Matèries: Cossos de seguretat.

http://cido.diba.cat/oposici
ons/6463396/1-placadagent-de-la-policia-localajuntament-de-berga
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NETEJA Ref.: 092018-10034

CUINER/A Ref.:
09-2018-8129

ADMINISTRATIU
/VA
DEPARTAMENT
LABORAL Ref.:
09-2018-8615
ELECTRICISTA
D’INTERIOR DE
MINA Ref.:092018-8663

MECÀNIC DE
MANTENIMENT
Ref.: 09-20187127

Funcions: Un dia a la setmana neteja de
cuina. Horari de matins entre setmana
amb l'excepció d'un cap de
setmana al mes en què l'horari serà
partit, d'acord amb l'horari de dinar i
sopar. Ajuts puntuals en èpoques de
màxima activitat

Imprescindible carnet de conduir i
vehicle propi.

Adreçar-se a l'Oficina de
Treball de la Generalitat de
Catalunya de BERGA

Gironella

Funcions: fer esmorzars, dinars, sopars,
menús i tapes.

Estudis bàsics (EGB/ESO/Escolaritat).
Iniciativa pròpia, responsabilitat,
capacitat d'innovació i experiència per
portar la cuina del bar restaurant.
Català i/o castellà.

Adreçar-se a l'Oficina de
Treball de la Generalitat de
Catalunya de BERGA

Berga

Funcions: confecció de nòmines, gestió
seguretat social, contractes, gestió
baixes IT, programa Sage Murano. Horari
de 08:00-13:00 i de 15:00-18:00 hores.

Borredà

Súria

Puig-Reig

Funcions: Elèctric oficial de maquinària
industrial de mineria. Les tasques es
portaran a terme a l'interior de la mina.
Contracte de 6 mesos amb possibilitat de
pròrroga. Jornada complerta. Torns
rotatius.
Funcions: Manteniment preventiu i
correctiu. Reparació de les diferents àrees
del procés productiu. Disseny i
seguiment dels programes de
manteniment preventius. Realitzar i
mantenir inventari dels recanvis.

CFGM gestió administrativa, CFGS
administració i finances o CFGS
assistència a la direcció; o bé, estudis
de relacions laborals/similar. Permís de
conduir B.

Adreçar-se a l'Oficina de
Treball de la Generalitat de
Catalunya de BERGA

Estudis d'electricitat, carnet de conduir,
experiència demostrable en aquest
sector.

Adreçar-se a l'Oficina de
Treball de la Generalitat de
Catalunya de BERGA

Formació reglada. Experiència
professional valorable. Domini de la
interacció entre les tecnologies
mecàniques, elèctrica, electrònica.
Carnet de conduir i vehicle propi.

Adreçar-se a l'Oficina de
Treball de la Generalitat de
Catalunya de BERGA
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TÈCNIC EN
PROTECCIÓ CIVIL
Ref.: 0920189782

Berguedà

MONITOR/A
CAMINS
ESCOLARS Ref.:
FA03928581

Berga

DISSENYADOR/A
GRÀFIC Ref.:
BCpy-135856

Berga

ACEB

Berga

Servei OCUPA'T

Berga

Funcions: Assessorar i donar suport
tècnic en matèria de protecció civil, tant
Imprescindible carnet de carretoner.
en l'àmbit intern (corporació), com en
Experiència de 6 mesos en llocs similar.
l'àmbit extern (institucions, organismes,
Permís de conduir B. . Cal estar a l’atur
empreses i usuaris en general), dins del durant 12 mesos en els últims 18 mesos
terreny d'actuació pròpia. Realitzar la
i ser Demandant d’Ocupació no ocupat.
previsió i planificació de les actuacions a
NO OCUPAT Titulació: Enginyeria
realitzar i dels mecanismes adequats
tècnica, arquitectura tècnica,
d'intervenció. Elaborar, mantenir i revisar diplomatura universitària o equivalent o
els diferents plans d'emergència
superior. Competències Tècniques:
municipal, així com elaborar les línies
planificació i gestió de projectes tècnics
d'actuació per fer front a les situacions de
a l'Administració local. Realització de
greu risc, catàstrofe o calamitat pública.
plans d'autoprotecció i elaboració de
Activar i posar en marxa els protocols,
plans de protecció civil. Català C1. Es
plans i intervencions previstes davant de
valorarà experiència prèvia.
situacions de risc i/o emergència.
Funcions: Acompanyar els nens des d'un
punt de trobada fins a l'escola i el mateix
Nivell de català avançat.
recorregut al plegar. DLL-DV de 08:15h a
Permís de conduir tipus B.
9h i de 16:30h a 17:15h
Funcions: Dissenyar etiquetes,
FP II amb titulació de Disseny gràfic i
samarretes i estampacions de samarretes
interiorisme (valorable). Nivell de català
i teixits varis. Actualització dels aparadors
avançat. Permís de conduir B.
de la botiga. Jornada parcial.
Ofertes de Feina

Ocupa't

FEINA ACTIVA

FEINA ACTIVA

INFOFEINA
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LLUÇANÈS I OSONA
ADMINISTRATIU
/VA

CAMBRER/A

PEÓ GRANJA
TRUGES MARE

TÈCNIC/A DE
QUALITAT DE
PRODUCTE

Prats de
Lluçanès

Sant Agustí
de Lluçanès

Perafita

Olost

Funcions: control d’estocs, control
d’entrega de productes, reclamacions de
dates d’entrega i tasques administratives
en general.
Funcions: Parar les taules, rebre els
clients i presentar-los els menús i les
cartes de begudes. Anotar comandes i
passar-les al personal de cuina i barra.
Rentar copes i gots i mantenir net l’espai.
Preparació de tes i cafès.
Funcions: alimentar, donar de beure i
netejar animals i mantenir nets els
estables. Vigilar el bestiar i presentar
informes sobre el seu estat. Assistir al
part, inseminació, destetar, carregar
animals, netejar sales. De dill. a div. de
7-13.30 i de 14.30-17.30 i caps de
setmana alterns, només matins.
Funcions: control de qualitat en el
procediment i en l’acabat del producte.
Mirar i analitzar que tots el procés en
fàbrica siguin correctes. Anàlisis de
moment i productes acabats. Gestió
documental del sistema de gestió de
qualitat. De dilluns a divendres de 14h. a
22h. o nit de 18 h. a 2h.

Persona amb bona comunicació,
ordenada, negociadora, flexible i
orientada a resultats.

Persona per treballar en equip i amb
iniciativa.

insercio@consorci.llucanes.cat

insercio@consorci.llucanes.cat

Persona responsable, metòdica, puntual.
Orientada a resultats.
insercio@consorci.llucanes.cat

Persona metòdica, ordenada, curosa i
amb capacitat analítica.

insercio@consorci.llucanes.cat
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CERDANYA I URGELL
CAMBRER/A

La Seu
d’Urgell

AJUDANT DE
CUINA

La Seu
d’Urgell

Funcions: Servei a les taules i a la barra
Es requereix domini del català i castellà.
del restaurant en horari de cap de
Valorable idiomes.
setmana.
Funcions: suport a la cuina del restaurant
Experiència prèvia en el sector. Català i
en horari de cap de setmana.
castellà. Persona responsable i amb
Manteniment de piscines. Buscar mostres
ganes de treballar.
d’aigua.

ocupacio@adbergueda.cat

ocupacio@adbergueda.cat

MOIANÈS
AUXILIAR DE
FARMACIA

Sta. Maria
d’Oló

Funcions: atenció al públic i col·locació de
medicaments. Mitja jornada

Permís de conduir i vehicle propi.
Imprescindible experiència.

ocupacio@adbergueda.cat

BAGES
ADMINISTRATIU
/VA Ref.: BAad135853

Manresa

Funcions: gestió de comunitats i
comptabilitat. Jornada completa. Torn
partit.

VERIFICADOR/A
Ref. : B-135879

Manresa

Funcions: Experiència en màquines de
verificat del dentat. Coneixement en
interpretació de plànols mecànics.
Coneixements de fabricació mecànica.
Coneixements amb aparells de mesura.

ELECTRICISTA
Ref.: BOue135881

Manresa

Funcions: electricitat a nivell domèstic.

Bon tracte amb el client i amb iniciativa
per resoldre incidències. Persona
polivalent, agradable, i amb bona gestió
de l’estrès. Permís de conduir B. Català i
castellà.
FP II amb titulació de Mecànica
Cicles Formatius de CFGM amb titulació
de Fabricació mecànic. 2 anys
d'experiència laboral.
Es cerca una persona amb iniciativa en
el treball, amb facilitat de comunicació i
treball en equip.
Imprescindible experiència de 2 anys en
tasques similars. Permís de conduir B.

INFOFEINA

INFOFEINA

INFOFEINA
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ADMINISTRATIU
/VA FRANCÈS
Ref.: BAas135882

CFGS en Administració. Permís de
conduir B. Català i castellà. Valorable
bon nivell de francès. Experiència d’1
any en lloc similar.

Funcions: Suport administratiu en
empresa pel departament comercial i
d'atenció al client. Jornada completa.

Manresa

INFOFEINA

ALTRES
SERVEI PUBLIC D'OCUPACIÓ
DE CATALUNYA
OFERTES XALOC
(diputació de
Barcelona)

Província
Barcelona

Ofertes de treball al
LLUÇANES

Ofertes de treball
a OSONA

Ofertes de treball
a SOLSONA

Ofertes de treball
del RIPOLLÈS

http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici/

http://www.diba.cat/slo

http://www.llucanes.cat/projectes/ocupacio/borsa-de-treball-del-llucanes/

http://www.laplanaweb.com/treball/

http://www.borsasetelsis.cat/

http://ripollesdesenvolupament.com/index.php?option=com_content&view=article&id=289&Itemid=107
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BORSES
CUINERS/ES
CAMBRER/ES

Totes aquelles persones interessades en treballar de CUINERS/ES ens poden fer arribar el seu
CV. Imprescindible amb experiència.
Totes aquelles persones interessades en treballar de CAMBRERS/ES ens poden fer arribar el
seu CV. Imprescindible amb experiència.

ocupacio@adbergueda.cat
ocupacio@adbergueda.cat

Reempresa Berguedà - NEGOCIS EN CESSIÓ

LLICÈNCIA DE
TAXI

Berga

Es cedeix una llicència de taxi a Berga
autoritzada per 7 places i un vehicle
Volkswagen Touran 1.9 TDI de l’any 2005
en bon estat, per canvi de professió i no
poder atendre a partir d’ara. Opció de
comprar només la llicència.
En funcionament des de fa 25 anys. Dóna
cobertura a la zona de Berga i comarca.

Consulta condicions:
http://www.reempresa.org/

corominascj@adbergueda.cat

Berga

Agència de viatges independent en
funcionament des de fa 9 anys.
Local en molt bon estat situat en zona
comercial i amb una amplia zona
d'aparcament gratuït. Ofereix viatges de
producte propi arreu del món; sortides i
visites culturals a Catalunya... Disposa de
clientel.la fidelitzada. Es traspassa també
el coneixement adquirit al llarg de més de
20 anys treballant en el sector.

Consulta condicions
http://www.reempresa.org

corominascj@adbergueda.cat

Projecte: PC10304

AGÈNCIA DE
VIATGES
Projecte: PC10130
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BAR ZONA
CÈNTRICA

Berga

Projecte: PC09219

EMPRESA DE
SERVEIS DE
SONORITZACIO I
EQUIPS DE SO

Puig-Reig

Projecte: PC09435

CARNISSERIA
XARCUTERIA
Projecte: PC09393

Gironella

Bar en zona molt cèntrica i ben
comunicada, propera a zona comercial i
amb aparcaments gratuïts.
Cartera de clients fidelitzada. Local
totalment equipat i condicionat, pintat
recentment, en constant millora. Sala
equipada per a organitzar
esdeveniments musicals de petit i mig
format. Llar de foc molt versàtil amb
múltiples possibilitats.
Es cedeix empresa dedicada al
manteniment, reparació, muntatges i
lloguers d'equips de so, audio, vídeo i
lluminotècnia. Gestors de
telecomunicacions autoritzats. Treballa
principalment a la zona del Berguedà i
Catalunya central. Els seus clients
principals són fidels i del sector públic
(museus, ajuntaments, ... i també
empreses i particulars.
Es cedeix carnisseria xarcuteria en ple
funcionament, molt espaiosa, uns 150 m2
útils aproximadament, amb magatzem,
cuina/obrador i espai d’atenció al públic.
Il·luminació de leds recentment
actualitzada.

Consulta condicions
http://www.reempresa.org

corominascj@adbergueda.cat

Consulta condicions
http://www.reempresa.org/

corominascj@adbergueda.cat

Consulta condicions
http://www.reempresa.org/

corominascj@adbergueda.cat
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CENTRE
D'ESTÈTICA

Berga

Es cedeix centre d'estètica a Berga en
funcionament des de fa 3 anys. Ben
ubicat, en una zona molt concorreguda,
amb fàcil aparcament gratuït. És marca
pròpia, no depèn de cap franquícia. La
cessió inclou la maquinària. Pintat de
forma recent, té parquet, aire condicionat
i bomba de calor.

Consulta condicions
http://www.reempresa.org/

corominascj@adbergueda.cat

Berga

Es cedeix bar restaurant molt ben situat
al centre històric de Berga, en
funcionament des de fa més de 50 anys.
Sempre ha funcionat com a restaurant de
menús diaris, amb base de cuina
casolana i de proximitat. També ofereix
serveis de bar.

Consulta condicions
http://www.reempresa.org/

corominascj@adbergueda.cat

Casserres

És una empresa de gènere de punt, on es
realitzen tasques des de l’elaboració del
teixit (a partir del fil), fins a
l’empaquetament de les peces: texidoria,
confecció (costura) i acabats

Consulta condicions
http://www.reempresa.org/

corominascj@adbergueda.cat

Pre Pirineu

Hotel rural categoria P**, a la zona del
pre Pirineu català, a l'entrada del parc
natural Cadí-Moixeró. Facilitats de
compra. Opció compra negoci més lloguer

Consulta condicions
http://www.reempresa.org/

corominascj@adbergueda.cat

Ripollès

Es cedeix Càmping-Masia a Ripoll. El
complex, de 7 hectàrees, consta d'un
Càmping de primera categoria i una
Masia-Hotel que disposa a més dels
serveis de restaurant i bar i un petit
supermercat.

Consulta condicions
http://www.reempresa.org/

corominascj@adbergueda.cat

Projecte: PC09459

BAR
RESTAURANT AL
CENTRE
HISTÒRIC DE
BERGA
Projecte: PC09225

EMPRESA DE MÉS
DE 35 ANYS
DEDICADA AL
GÈNERE DE PUNT
Projecte:
PC08773
ES CEDEIX
HOTEL RURAL

CÀMPING AMB
MASIA
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Lloguen NEGOCI
RESTAURANT

La Pobla de
Lillet

Molt bona oportunitat per a professionals
de la Restauració i Hoteleria.

Consultar condicions ADBerguedà Projectes

corominascj@adbergueda.cat

El Recull d'Ofertes de feina consisteix en un recull d’ofertes de treball de la comarca i rodalies extretes de diferents fonts. L'Agència de Desenvolupament del Berguedà no es fa
responsable del contingut dels anuncis publicats en el Tauler, ni garanteix, ni es responsabilitza de la veracitat, exactitud o validesa dels anuncis publicats.
Les relacions laborals o acords que s’estableixin entre l’Usuari i Tercers, mitjançant els anuncis publicitaris, són única i exclusivament responsabilitat de l’Usuari i els Tercers.

