RECULL SETMANAL D'OFERTES DE FEINA del 9 al 16 d’Octubre 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
MAQUINISTA

Berga

Funcions: Gestionar de forma eficient el Cicle Formatiu Mecànica/electromecànic.
funcionament de la línia (producció i
Coneixement de la llengua anglesa.
personal). Realització de tasques de
Valorable experiència en el mateix
manteniment bàsiques de la maquinària.
àmbit.

DEPENDENT/AVENEDOR/A

Berga

Funcions: venta de pa, i atenció al
públic, etc. Varies possibilitats d’horari.

Disposar de permís de conduir i vehicle propi.

ENGINYER
INDUSTRIAL
(ELECTRÒNICA)

Berga

Funcions: Disseny de circuits,
programació de PIC, Desenvolupament
de noves tecnologies. Optimització de
sistemes, desenvolupament, disseny i
gestió de Sistema de Control de Qualitat
en producció.

Enginyeria Industrial electrònica. Es
valoraran coneixements en programació
C++.

ocupacio@adbergueda.cat

TÈCNIC/A
ELECTRÒNIC/A

Berga

Funcions: Muntatge de plaques/circuits
electrònics. Soldar components

FP II electrònica o similar. Es valoraran
coneixements en programació C++.

ocupacio@adbergueda.cat

TÈCNIC/A EN
GESTIÓ

Berga

Funcions: Control i gestió del Sistema
Intern de Control i Gestió de qualitat
segons normativa ISO 13485; tasques
administratives vàries. Jornada
completa.

CF en administració o similar.
Experiència en gestió documental i
administrativa.

ocupacio@adbergueda.cat

PERRUQUER/A

Berga

Funcions: atenció personalitzada a les
clientes. Tallar, marcar, posar i treure
tiny. Jornada 40 hores setmanals.

Experiència mínima de 3 anys com a
oficial de perruqueria. Disponibilitat de
dilluns a dissabte.

ocupacio@adbergueda.cat

Bagà

Funcions: atenció i assessorament als
clients en el lloguer esquis i material
divers. Jornada de caps de setmana i
festius de 8 a 17h. Inici al novembre.

Disponibilitat de novembre a abril.

ATENCIÓ AL
PÚBLIC

ocupacio@adbergueda.cat

ocupacio@adbergueda.cat

ocupacio@adbergueda.cat
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RESPONSABLE
OFICINA
TÈCNICA

OFICIAL 1ª
SECTOR METALL

Bagà

Bagà

OFICIAL DE
TALLER DE
FUSTERIA

Gironella

TEIXIDORS/ES

L’Ametlla de
Merola

Funcions: Planificació, direcció,
coordinació i seguiment del equips de
treball. Atenció i comunicació amb
clients. Gestió de comandes i materials.
Gestió d’estocs i materials.

CFGM Manteniment electromecànic,
estudis d’enginyeria o arquitectura.
Domini d’interpretació de plànols.
Direcció d’equips i direcció de projectes.

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.

Funcions: s’ocuparà de portar la
màquina de control numèric (programes
Sòlid Work, Autocad) en taller de
fusteria.
Funcions: preparar les matèries primes
i posar a punt les màquines per a
produir teixits per ordit, trama o
recollida. Lloc de treball estable.
Possibilitat de diferents torns.

ocupacio@adbergueda.cat

ocupacio@adbergueda.cat

Imprescindible experiència. Permís de
conduir i vehicle propi.

ocupacio@adbergueda.cat

Formació a càrrec de l’empresa. Lloc de
residència a Navàs, Balsareny, Puig-reig
o Gironella.

ocupacio@adbergueda.cat

BERGUEDÀ

JOVES EN
PRÀCTIQUES

Berguedà

S’ha obert la convocatòria dirigida a persones joves de 18 a 29 anys, amb
formació, i beneficiaries del Programa de Garantia Juvenil.
Es tracta de contractes en pràctiques de 6 mesos per treballar en ajuntaments, i
al consell comarcal de la comarca del Berguedà.
Tècnic/a auxiliar de sostenibilitat/educació ambiental. Tècnic/a auxiliar
administratiu. Tècnic/a auxiliar de suport. Tècnic/a auxiliar d’administració.
Tècnic/a auxiliar de comunicació. Tècnic/a auxiliar de brigada Casserres: Tècnic/a
auxiliar d’educació infantil. Tècnic/a auxiliar de turisme. Tècnic/a auxiliar de
manteniment/brigada. Tècnic/a auxiliar esportiu. Tècnic/a auxiliar administratiu.
Tècnic/a auxiliar de manteniment/brigada. Tècnic/a auxiliar d’educació infantil.
Tècnic/a auxiliar administratiu.

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

Funcions: treball en granja de porcs.
Jornada completa

Imprescindible disposar de permís de
conduir i disponibilitat per treballar caps
de setmana
alterns.

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

Berga

Funcions: reposar el gènere i tasques
pròpies d’una botiga.
Jornada parcial de tarda
Horari: de 16:30 a 20:30

Imprescindible disposar de la titulació
d’ESO. Persona dinàmica i amb bona
atenció al client.

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

ENCARREGAT/DA
MANTENIMENT
D’INSTAL·LACION
S Ref.: 29475

Berga

Funcions: Supervisar l’estat i
funcionament de les instal·lacions del
lloc de treball. Jornada completa.

AUXILIAR DE
CUINA Ref.:
27344

Castell de
l’Areny

Funcions: d'elaboració de plats,
manteniment de
la cuina i suport a la cuinera. Horari:
08:30-17:30h.

ENGINYER/A
INFORMATIC/A
Ref.:
09201830307

Berga

Funcions: Optimització programes
existents. Desenvolupar nous
programes. Jornada completa.

ACEB

Berga

Ofertes de Feina

Servei OCUPA'T

Berga

Ocupa't

GRANJER/A Ref.:
29112
AJUDANT/A DE
DEPENDENT/A
DE COMERÇ Ref.:
29246

Imprescindible persona responsable,
amb habilitats de lideratge i habilitats
comunicatives.
Discapacitat mínima del 33%. Català i
castellà. Permís de conduir
Experiència prèvia
de mínim 6 mesos com a auxiliar de
cuina o cuiner. Incorporació immediata .
Permís de conduir.
Coneixements i/o experiència en
programació C++ i capacitat per
programar en altres llenguatges, així
com en diferents entorns (SO).
Experiència en desenvolupar nous
programes i documentació de tot el
procés de desenvolupaments SW

LLUÇANÈS I OSONA

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

FEINA ACTIVA
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PEÓ/NA DE
GRANJA

Sta. Maria
d’Oló

Funcions: Assistència en parts,
processar garrinets, alimentació de
mares i garrinets, control visual dels
animals.

Persona cuidadosa a qui agradi treballar
amb animals, amb capacitat de treballar
insercio@consorci.llucanes.cat
en equip i aportar idees noves.

SOLSONÈS
ENCARREGAT/DA
LLOGUER
D’ESQUIS

Port del
Compte

Funcions: Control de caixa i control del
personal. Funcionament i manteniment
general de l’establiment. Jornada de 8 a
17 h. de desembre a abril.

Permís de conduir i vehicle propi. Bona
predisposició cap a la feina

ocupacio@adbergueda.cat

Formació ESO i/o CFGM Tenir entre 18 i 29
anys.

ocupacio@adbergueda.cat

BAGES
APRENENT/A DE
FUSTER

Navàs

Funcions: taller i a casa del client, de
manipulació i muntatge, així com
mecanitzats manuals i tall. Jornada
completa.
Funcions: Preparació de les verdures que
utilitzem pels nostres plats cuinats,
rentar, tallar.
Fregar material (olles, paelles, forn,
fogons, terra..)

Actitud positiva, ganes d’aprendre i
millorar. Possibilitat de créixer dins
l’empresa, ja que estem en plena
expansió.

AJUDANT DE
CUINA

Navàs

XOFER (ADR)
Ref.: BMtd141249

Bages

Funcions: xofer per repartiment de
gasoil de calefacció i automoció. Jornada
completa.

Imprescindible ESO. ADR

INFOFEINA

Manresa

Funcions: impartir classes, fer
seguiment dels alumnes (assistència,
notes, informes, etc.), completar
informes online al final de cada trimestre

Nivell d’anglès Advanced o Proficiency
(C1-C2).
Valorable experiència

INFOJOBS

ENGLISH
TEACHER

ocupacio@adbergueda.cat
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i realitzar altres tasques pròpies del
centre.
DEPENDENT/A
DE XARCUTERIA
Ref. :
FA04305477

Funcions: donar servei al client, venent i
assessorant-lo segons les seves
necessitats

Manresa

Cicles Formatius de Grau Mitjà amb
titulació de Cuina i gastronomia
Imprescindible aportar experiència en
l’àmbit de la xarcuteria. Català, castellà.

FEINA ACTIVA

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

ocupacio@adbergueda.cat
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Totes aquelles persones interessades en treballar de CUINERS/ES ens poden fer arribar el seu
CV. Imprescindible amb experiència.
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
RÚSTIC AL
BERGUEDÀ
Projecte:
PC11039

BOTIGA
ESPECIALITZADA
EN
PUERICULTURA,
MOBILIARI I
ROBA INFANTIL
Projecte:
PC11044

Berga

Berga

Es cedeix un bar restaurant en
funcionament des de fa 45 anys i
gestionat sempre per la mateixa família.
Molt cèntric i situat en una important
zona comercial i d’oficines a Berga.
Ubicat en un edifici històric, el local està
molt ben conservat i compta amb tots
els requisits tècnics actualitzats. Local de
110m2, acollidor, dividit en dues zones
amb barra, una llar de foc i zona de
sofàs. Disposa de 23 taules per unes
100 persones i una terrassa exterior.
Es cedeix per jubilació un comerç de
puericultura, roba i complements, en
funcionament des de fa 43 anys i
gestionat sempre per la mateixa
persona.
La botiga ofereix productes
especialitzats per a nadons de 0 a 2
anys. El local està perfectament
condicionat per continuar l’activitat. Molt
ben situat i cèntric, en una de les
principals zones comercials de la ciutat

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

corominascj@adbergueda.cat

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

corominascj@adbergueda.cat
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BAR
RESTAURANT
CÈNTRIC A
BERGA
Projecte:
PC10719

HOTEL RURAL I
RESTAURANT
Projecte:
PC10560

LLICÈNCIA DE
TAXI
Projecte: PC10304

Berga

Berguedà

Berga

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.
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

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

corominascj@adbergueda.cat

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

corominascj@adbergueda.cat
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AGÈNCIA DE
VIATGES
Projecte: PC10130

EMPRESA DE
SERVEIS DE
SONORITZACIO I
EQUIPS DE SO

Berga

Puig-Reig

Projecte: PC09435

CARNISSERIA
XARCUTERIA
Projecte: PC09393

Gironella

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.
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

Cerdanya

Es cedeix un petit Hotel de muntanya de
3 estrelles a la Cerdanya, en ple
funcionament, per motius de jubilació.
Compta amb una antiguitat de 180 anys
i sempre ha estat gestionat per la
mateixa família. Ambient rústic molt
acollidor amb acabats elegants i
influències de l'entorn rural. Les
habitacions han estat renovades i
disposen de parquet, amb bones vistes.

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

HOTEL DE
MUNTANYA 3*
Projecte:
PC10994
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BAR
RESTAURANT
XURRERIA
Projecte:
PC10992

Cerdanya

CÀMPING AMB
MASIA

Ripollès

Es cedeix bar restaurant xurreria a la
Cerdanya, amb 26 anys d'antiguitat i en
ple funcionament, per motius de
jubilació. El restaurant ofereix menú
diari i carta de cuina casolana, plats
combinats, xurreria, creps, gofres,
entrepans, pizzes... durant tot l'any.
El local està totalment reformat des de
fa 7 anys i es troba en molt bon estat i
en ple rendiment.
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/

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

corominascj@adbergueda.cat

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.

