RECULL SETMANAL D'OFERTES DE FEINA del 3 al 10 de Juliol de 2018
IMPORTANT: Per accedir a les ofertes gestionades pel Servei d'Ocupació de l'Agència cal adjuntar el CV i el número de DNI
Oferta
Població
Descripció
Requisits
Contacte
OFERTES GESTIONADES PEL SERVEI D'ORIENTACIÓ DE L'AGÈNCIA
CARNISSER/A

Puig Reig

EDUCADORS/ES
AMBIEMTALS

Berguedà

COORDINADOR
EDUCADORS/ES
AMBIENTALS

Berguedà

TÈCNIC/A
INFORMATIC/A

Berguedà

AUXILIAR
ADMINISTRATIU
/VA

Berga

COMERCIAL
INFORMÀTIC

Berguedà

Funcions: atenció al client, tallar la carn,
elaboració de preparats frescos, adobats,
etc. Jornada 40 h/setmanals

Coneixement del tipus de tall i de les
peces de carn. Empatia i ganes de
participar en un projecte en creixement.

Funcions: Informar sobre la implantació
CFGS. Coneixement del camp
de la recollida de residus porta a porta en
mediambiental. Català i castellà.
reunions amb veïns i individualment en
Imprescindible permís de conduir B i
punt formatiu. Lliurar el material
cotxe. Persona amb habilitats
necessari per a l’aportació dels residus.
comunicatives i capacitat d’organització.
Jornada 5 hores/dia.
Grau en alguna matèria relacionada
amb el camp mediambiental.
Funcions: Coordinar l’equip d’educació
Experiència en educació ambiental.
ambiental, gestionar les absències i
Català i castellà. Permís de conduir B i
transmetre indicacions.
vehicle propi. Bones habilitats
comunicatives i capacitat de lideratge.
CFGM o CFGS. Coneixements de
Funcions: instal·lació i configuració de
comunicacions LAN Ethernet i WAN.
sistemes, suport en reparació de xarxes. Coneixement de tecnologies web (HTML,
Jornada 40 hores setmanals de dilluns a
javascript, XML, PHP, ASP, JSP).
divendres.
Nocions bàsiques de seguretat
informàtica. Permís de conduir B.
Funcions: atenció telefònica,
CFGM Administratiu. Català i castellà
acompanyament als clients en les visites
parlat i escrits correctament. Domini
comercials, gestió de les xarxes socials.
d’ofimàtica i
Jornada 40 hores/setmanals.
CFGM o CFGS. Experiència realitzant
Funcions: visites a clients de la Catalunya
tasques comercials. Coneixements
central per a oferiment del
tècnics en el camp de la informàtica i
producte/servei.
coneixements en solucions TIC. Permís
de conduir B.

ocupacio@adbergueda.cat

ocupacio@adbergueda.cat

ocupacio@adbergueda.cat

ocupacio@adbergueda.cat

ocupacio@adbergueda.cat

ocupacio@adbergueda.cat
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OFICIAL 1ª
SECTOR METALL

Bagà

Funcions: Interpretació de plànols i
execució de treballs. Horari: 40 hores
setmanals.

Curs de prevenció de riscos.
Interpretació de plànols. Solvència en
execució de treballs de construcció
metàl·lica. Experiència en muntatge en
obra. Es valorarà experiència en
soldadura i fusteria d’alumini.

ocupacio@adbergueda.cat

RESPONSABLE
OFICINA
TÈCNICA

Bagà

Funcions: Planificació, direcció,
CFGM Manteniment electromecànic,
coordinació i seguiment del equips de
estudis d’enginyeria o arquitectura.
treball. Atenció i comunicació amb clients.
Domini d’interpretació de plànols.
Gestió de comandes i materials. Gestió
Direcció d’equips i direcció de projectes.
d’estocs i materials.

AUXILIAR
RESIDÈNCIA
CANINA

Bagà

Funcions: ocupar-se dels animals i de les
tasques de manteniment de la residència
canina durant el període d’estiu.

Estudis ESO. Imprescindible carnet de
conduir. Persona a qui li agradin els
animals.

ocupacio@adbergueda.cat

PERSONAL DE
NETEJA

Berga

Funcions: tasques de neteja general en
càmping per cobrir diferents horaris. 1)
Horari de matí: 20 hores/setmanals. 2)
Horari de caps de setmana. 3) Horari de
40 h./setmanals.

ESO. Català i castellà. Valorable
experiència en neteja.

ocupacio@adbergueda.cat

PERSONAL DE
NETEJA

Saldes

Funcions: realització de la neteja de
l’hostal; tant en la zona d’habitacions
com en les zones comuns.

Valorable experiència en neteja. Carnet
de conduir B i cotxe.

ocupacio@adbergueda.cat

Sagàs

Funcions: Realitzar la neteja en general
de l’establiment, ocupar-se del servei de
bugaderia (planxa, rentadora...) i la
neteja de les habitacions. Neteja de
vidres, pols, terra, pica.... Jornada 40
hores/setmanals.

Valorable experiència. Imprescindible
català i castellà. Valorable Anglès. Bona
capacitat de treball en equip. Permís de
conduir B i vehicle propi.

PERSONAL DE
NETEJA

ocupacio@adbergueda.cat

ocupacio@adbergueda.cat
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CAMBRER/A

Sagàs

DESENVOLUPAMENT DE
PRODUCTE

L’Ametlla de
Merola

PERRUQUER/A

Gironella

Funcions: Atenció als clients, servei
durant els àpats, preparar menjadors,
carregar neveres... Jornada 40
hores/setmanals.
Funcions: Imaginar i crear estructures.
Formular conceptes de disseny per a
peces de vestir, tèxtils, productes
industrials, comercials i de consum.
Jornada 40 hores/setmanals.
Funcions: tallar, assecar, posar tinys, fer
metxes i permanents. Jornada: 20
hores/setmanals. En horari de tarda i
dissabte al matí.

Imprescindible experiència. Permís de
conduir B. Català,
anglès i castellà. Bona capacitat de
treball en equip.

ocupacio@adbergueda.cat

CFGM o similar. Permís de conduir B.
Persona ordenada, amb orientació al
client, ganes d’aprendre i iniciativa.

ocupacio@adbergueda.cat

Imprescindible experiència de 5 anys.
Bon tracte amb el públic, flexibilitat.

ocupacio@adbergueda.cat

BERGUEDÀ
1 PLAÇA TÈCNIC
SUPERIOR
RECURSOS
HUMANS

Berga

ADMINISTRATIU
/VA CONTABLE
Ref.: 20210

Berga

ADMINISTRATIU
/VA COMERCIAL
Ref.: 20590

Berga

PERSONAL DE
NETEJA

Berga

Identificador: 20180227O3. Termini de presentació de sol·licituds:03/07/2018.
Sistema de selecció: Concurs oposició. Tipus de personal: Funcionari. Grup de
titulació: Subgrup A1 (anterior Grup A). Titulació requerida
Grau universitari o titulació equivalent al grup A1 del personal funcionari
Altres requisits: Nivell C1 de català. Matèries: Recursos humans.
Imprescindible estudis universitaris,
Funcions: Tasques comptables. Recerca
CFGS – CFGM o equivalent. Experiència
de preus. Ofertes. Tasques de secretaria.
en lloc similar. Català i castellà.
Utilitzarà programes informàtics
Valorable coneixements de construcció,
comptables, Office i correu electrònic.
programes informàtics del sector,
Jornada completa.
amidaments i pressupostos.
Funcions: Atenció telefònica.
Imprescindible informàtica a nivell
Atenció presencial a la clientela. Visites
avançat. Català i castellà. Carnet de
comercials.
conduir.
Funcions: Neteja d’un supermercat.
Jornada parcial ( 5,5 hores/setmana )
Imprescindible acreditar un mínim
Horari: de 07:15 a 09:05 ( dilluns,
d’experiència.
divendres i dissabtes)

http://www.ajberga.cat/ajberg
a/apartats/index.php?apartat=
139

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

Funcions: Cobro en línia de caixes,
atenció a client i resolució de incidències.

ESO. Ganes e il·lusió per a la feina,
tenir una clara orientació al client.
Disponibilitat per a treballar en cap de
setmana.

FEINA ACTIVA

OPERARIINDÚSTRIA
CÀRNICA Ref.:
FA04091526

Berga

Funcions: procés d'embassats i
preparació del producte. Jornada
completa i feina estable.

CFGM. Català i castellà. Experiència
valorable.

FEINA ACTIVA

ACEB

Berga

Servei OCUPA'T

Berga

AUXILAIR DE
PRODUCTE FRESC
Ref.: FA04099309

Ofertes de Feina
Ocupa't

LLUÇANÈS I OSONA
TERAPÈUTA
OCUPACIONAL

Sant Boi de
Lluçanès

REPARTIDOR DE
SUPERMERCAT

Prats de
Lluçanès

OPERARI/A
CARRETÓ
ELEVADOR I
MAQUINÀRIA
AGRICOLS

Sant Martí
d’Albars

Funcions: Valoració i seguiment d’AVD’s
Habilitats comunicatives, empatia i
(Activitats de la Vida Diària), col·laboració
responsabilitat. Capacitat de planificació
en els PIAI’s i participació en les reunions
i organització de la feina. Habilitats per
d’equip. Organització d’activitats pels
insercio@consorci.llucanes.cat
treballar en equip. Es valorarà
usuaris i tasques de dinamització
experiència.
generals. Jornada parcial 16h setmanals.
Funcions: Organitzar i endreçar el
Habilitats comunicatives, preocupació
magatzem, col·locar productes als
per l’ordre , capacitat de organització i
prestatges i fer repartiment de comandes
insercio@consorci.llucanes.cat
bon estat de forma física.
a domicili. Horari: 40 h/setmanals.
Es requereix compromís i
Funcions: Moure, traslladar i col·locar
responsabilitat. Preocupació per l’ordre i
palets amb carretó elevador. Mantenir
capacitat de treballar en equip. Es busca
l’ordre al magatzem i col·locar
algú amb experiència i que domini la
mercaderies al seu lloc. Possibilitat de fer
insercio@consorci.llucanes.cat
conducció de carretons elevadors. Es
tasques de trasllat i col·locació de gra
valorarà que sàpiga conduir maquinària
amb maquinària agrícola.
agrícola.
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TREBALLADOR/A
SOCIAL

Sant Boi de
Lluçanès

Funcions: Gestionar els ingressos al
centre i llistes d’espera. Realitzar
valoracions de dependència. Atenció
directa als usuaris i familiars de la
residència. Fer tràmits i seguiment dels
usuaris. Jornada de 24h setmanals,
preferible a la tarda.

Habilitats comunicatives, empatia i
responsabilitat. Capacitat de planificació
i organització de la feina. Habilitats per
insercio@consorci.llucanes.cat
treballar en equip. Es valorarà
experiència.

CERDANYA I URGELL
COORDINADOR
MONITROS SKY

Alp

Funcions: Coordinació de monitors i
atenció al client. Organització i
programació del Planning d’hores.
Gestions de mailing amb proveïdors i
clients.

Atenció al client. Anglès alt.

ocupacio@adbergueda.cat

BAGES
INSTAL·LACIÓ I
MANTNEIMENT
DE CALDERES

Manresa

Funcions: analitzar i registrar les lectures
dels instruments, localitzar averies i
realitzar petites reparacions per prevenir
errors en els equips i/o sistemes. Vigilar i
inspeccionar el funcionament eficient dels
equips.

OFICIAL 1ª
CONSTRUCCIÓ
Ref.: FA04099467

Manresa

Funcions: treballs en obra nova i
rehabilitacions. Jornada completa.

DIRECTR/A DE
LLEURE Ref.:
FA04099348

Manresa

Funcions: Gestionar l’equip de
monitors/es, dinamitzar, preparar i
executar activitats per a infants i joves

Imprescindible permís de conduir B i
carnet d’instal·lacions tèrmiques en els
edificis (ITE). Valorable estar en
jjorba@bagesbergueda.ugt.org
possessió dels carnets d’instal·lador
d’aigua, electricitat i de manteniment.
Valorable experiència.
Certificats Professionals amb titulació de
Control d'execució d'obres d'edificació
(EOCO0112). Experiència en obra nova
FEINA ACTIVA
o rehabilitacions. Carnet vigent de 60 hores
de la construcció. Permís de conduir i
cotxe.
CFGS, títol de director/a de lleure o
FEINA ACTIVA
certificat de professionalitat de direcció i
coordinació d’activitats d’educació en el
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OPERÀRI/A
MAGATZEMVENDES

Funcions: preparació de comandes,
ordenar el magatzem, recepció i
organització del magatzem (càrrega i
descàrrega), inventari de material.

Manresa

lleure infantil i juvenil. Català, castellà i
anglès avançat.
CFGM o CFGS. Experiència mínima de 2
anys en lloc similar. Molt valorable amb
coneixements de mecànica/
mecatrònica. Permís de conduir B

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

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/

Ofertes de treball
a SOLSONA

http://www.borsasetelsis.cat/

Ofertes de treball
del RIPOLLÈS

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

BORSES
CUINERS/ES

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

ocupacio@adbergueda.cat
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CAMBRER/ES

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

ocupacio@adbergueda.cat

Reempresa Berguedà - NEGOCIS EN CESSIÓ
BAR
RESTAURANT
CÈNTRIC A
BERGA
Projecte:
PC10719

HOTEL RURAL I
RESTAURANT
Projecte:
PC10560

Berga

Berguedà

Es cedeix bar restaurant en ple
funcionament i amb 8 anys d'antiguitat,
per jubilació. Està situat en una zona
molt cèntrica i ben comunicada de la
ciutat on hi ha molts comerços, oficines,
entitats bancàries,... i és una de les
principals vies d'entrades de Berga.
Hotel Rural i Restaurant Rústic Familiar
des de 1974 i remodelat de l’any 2004 a
l’interior d’una petita població de 900
habitants dins la marca BarcelonaPirineus. L’hotel-restaurant consta de 23
places distribuïdes en 10 habitacions
dobles, 1 habitació individual i 1 doble
adaptada per a cadira de rodes. El
restaurant té una capacitat de 46
comensals. Disposa de zona enjardinada
amb piscina exterior, bar, barbacoa, zona
infantil i serveis. La política de l’empresa
és d’inversió i millora constant, amb idees
i projectes de futur.

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

corominascj@adbergueda.cat

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

corominascj@adbergueda.cat
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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

Puig-Reig

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.

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

corominascj@adbergueda.cat

Projecte: PC10304

AGÈNCIA DE
VIATGES
Projecte: PC10130

EMPRESA DE
SERVEIS DE
SONORITZACIO I
EQUIPS DE SO
Projecte: PC09435
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CARNISSERIA
XARCUTERIA

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

corominascj@adbergueda.cat

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/

Gironella

Projecte: PC09393

CENTRE
D'ESTÈTICA

Berga

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

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.
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.

corominascj@adbergueda.cat
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CÀMPING AMB
MASIA

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

Lloguen NEGOCI

BAR

Bagà

Es lloga local de bar de nit i/o de dia a
Bagà, amb moltes possibilitats, totalment
equipat i a punt per iniciar l’activitat.
Ideal per persones que vulguin tenir el
seu propi negoci, amb empenta i ganes
de treballar i que els agradi el tracte amb
les persones.

RESTAURANT

La Pobla de
Lillet

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

Consultar condicions ADBerguedàProjectes

Interessats contactar
directament amb Romà i
Carme Tel. 93 824 42 53

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.

