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
Funcions: Atenció als clients, despatxar i
preparació de les comandes. Col·locació i
Imprescindible experiència en lloc
preparació del gènere de la botiga.
similar. Bona atenció al client.
Control d’estoc i realització de
comandes. Jornada completa.
Funcions: vigilar als usuaris de la piscina
i control d’acompliment de la normativa.
Imprescindible tenir el títol de socorrista
Registro de anotacions del pH y cloració
i estar inscrit al ROPEC.
del agua i prestar els primers auxilis en
cas d’accident.
Funcions: arxiu de documentació, entrar
comptabilitat i facturació als sistemes
Experiència en d’un any en lloc similar.
informàtics. Recepció de clients i atenció Bon nivell de català i castellà. Usuària/a
de trucades. Jornada 20 h/setmana en
de programes informàtics.
horari de matí.

DEPENDENT/A
CARNISSERIA

Gironella

SOCORRISTA

Berga

ADMINISTRATI
VA

Berga

PERSONAL PER
NETEJA

Berga

Funcions: Realització de la neteja en
empreses i cases de turisme rural.
Jornada de 20 o 30 hores/setmanals.

Valorable experiència en lloc similar.
Permís de conduir B i cotxe propi.

ocupacio@adbergueda.cat

ADMINISTRATI
U/VA AMB
ANGLÈS

Berga

Funcions: atenció telefònica, introducció
de comandes al sistema i gestió de
logística de l’empresa. Enviament de
paqueteria i comandes a nivell
internacional. Jornada 30 hores/setmana

Imprescindible nivell alt de català,
castellà i anglès. Valorable francès.
Incorporació al mes de setembre.

ocupacio@adbergueda.cat

DEPENDENT/A

Berga

Funcions: Atenció al client en fleca i
cafeteria. Horari de caps de setmana (10
o 13 hores)

No és imprescindible experiència, però
si ganes d’aprendre.

ocupacio@adbergueda.cat

OPERARI/A DE
MANTENIMENT

Saldes

Funcions: manteniment general de les
instal·lacions del càmping. Jornada
completa.

Es valorarà experiència en un lloc
similar.

ocupacio@adbergueda.cat

ocupacio@adbergueda.cat

ocupacio@adbergueda.cat

ocupacio@adbergueda.cat
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Població

Descripció

Requisits

Contacte

CUINER/A

Berga

Funcions: disseny i preparació de
menús, comandes a proveïdors, neteja.
Contracte 20 hores.

Imprescindible experiència. Permís de
conduir i vehicle propi.

ocupacio@adbergueda.cat

EDUCADOR/A
SOCIALINTEGRADOR/A
SOCIAL

SOCORRISTES

Puig- Reig

Funcions: Acompanyament a la inserció i
Títol en Educació Social. Bon nivell de
integració tant en la comunitat com a
català i castellà. Valorable coneixements
nivell laboral. Realització d’activitats
de francès i àrab. Treball en equip,
dinàmiques. Tasques de suport educatiu.
comunicació interpersonal i iniciativa.
Jornada de 37, 5 hores/setmanals.

Puig-Reig

Funcions: vigilar als usuaris de la piscina
i control d’acompliment de la normativa.
Imprescindible tenir el títol de socorrista
Registro de anotacions del pH y cloració
i estar inscrit al ROPEC.
del agua i prestar els primers auxilis en
cas d’accident.

MAQUINISTA

Puig-Reig

MECÀNIC/A

Berga

Funcions: Gestionar de forma eficient el
funcionament de la línia, tant des del
Cicle formatiu Mecànic / Electromecànic.
punt de vista de producció com de
Es valorarà experiència laboral en el
personal. Assumir tasques de
mateix àmbit. Preferentment resident a
manteniment bàsiques de la maquinària. la comarca del Berguedà. Es valoraran
Complir amb els requeriments de neteja
tasques en voluntariat.
i seguretat de la línia.
CFGM o CFGS superior en manteniment
de màquines industrial o instal·lacions
electromecàniques. Persona entusiasta,
Funcions: manteniments mecànics tant
dinàmica, motivada, acostumada a
correctius com preventius de la
treballar en equip, amb empatia i
maquinària
inquietuds. Persona arrelada a la
de les diferents línies de fabricació
comarca, preferentment amb residencia
a Berga. Valorable experiència laboral
en el mateix àmbit.

ocupacio@adbergueda.cat

ocupacio@adbergueda.cat

ocupacio@adbergueda.cat

ocupacio@adbergueda.cat
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Població

PERSONAL
DOCENT PRL

Cercs

PERSONAL
DOCENT EN
MATRÈRIA DE
COMPERÈNCIES
LABORALS

Cercs

SOLDADOR/A
TEMPORAL

Puig-Reig

MECÀNIC

Berga

Descripció

Requisits

Titulació Tècnic/a de nivell superior en
Prevenció de Riscos laborals. Disposar
del Certificat d'Aptitud Pedagògica o els
títols professionals d'especialització
Funcions: docents per impartir formació
didàctica i el certificat de qualificació
en matèria de prevenció de riscos
pedagògica. O bé, tenir una experiència
laborals.
docent contrastada d’almenys 600 hores
en els últims deu anys en formació
professional per a l'ocupació o en el
sistema educatiu. Permís de conduir.
Català i castellà.
Formació: Titulació universitària o
CFGS. Experiència mínima d’1 any
acreditada en activitats relacionades
Funcions: docents per impartir formació
amb
en matèria de competències personals
l’especialitat i perfil de l’alumnat.
Competència docent: Necessari tenir
experiència metodològica o experiència
docent, de mínim 150 hores.
Formació en soldadura TIG.
Coneixements bàsics de muntatge i
Funcions: Soldar amb TIG. Operacions
ajustament mecànic i de pneumàtica i
de mecanització: polir, foradar, tallar i
electricitat. Coneixements d’operacions
roscar. Tasques bàsiques de muntatge i
bàsiques de mecanització: tallar, polir,
ajustament mecànic, elèctric i pneumàtic
foradar i roscar. Interpretació de
dels equips. Jornada completa.
plànols. Coneixements d’ofimàtica.
Permís de conduir. Persona responsable,
ordenada i metòdica.
Funcions: Manteniment de vehicles,
canvi de pneumàtics i reparació
d’averies.

CFGM en Electromecànica. Coneixement
de maquinària de taller, interpretació de
plànols de vehicles.

Contacte

ocupacio@adbergueda.cat

ocupacio@adbergueda.cat

ocupacio@adbergueda.cat

ocupacio@adbergueda.cat
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Població

Descripció

Requisits

PROGRAMADOR
PLC i HMI

Puig-Reig

Funcions: Anàlisi i execució del
programari de PLC i HMI. Programació
de PC per a entorns industrials.
Comunicació amb perifèrics diversos,
enllaç del PLC a bases de dades.
Contacte amb proveïdors de hardware,
registre i seguiment d’incidències,
control de versions.

CARNISSER/A

Guardiola de
Berguedà

Funcions: Atendre als clients, ajudar en
l’elaboració i tallar carns amb ganivet i
amb serra. Jornada 40 hores/setmanals.

CFGS en automatització i robòtica.
Enginyeria en electrònica i automàtica
industrial o telecomunicacions. 1 any
d’experiència en programació de
PLC/HMI en indústria similar. Domini de
català, castellà i anglès. Permís de
conduir B. Disponibilitat per viatjar.
Persona responsable i amb bones
relacions interpersonals.
Permís de conduir i vehicle propi.
Persona amb iniciativa i bona atenció al
client. Es valorarà experiència en el
sector.

Contacte

ocupacio@adbergueda.cat

ocupacio@adbergueda.cat

BERGUEDÀ
ELECTRICISTES
INDUSTRIALS
(OFICIALS,
AJUDANTS O
APRENENTS)
Ref. 13831

CONDUCTOR
CAMIÓ GRUA
Ref.: 12254
TÈCNIC/A
ADMINISTRATI
U/VA Ref.
13356

Berga

Berga

Berga

Funcions: manteniment industrial.
Muntatge d’instal·lacions en maquinària i
muntatge de quadres elèctrics.
Imprescindible acreditar 6 mesos
L'empresa busca tant oficials, com
d'experiència en el sector o disposar
ajudants o aprenents amb un mínim de
d'alguna formació en
formació en electricitat (la mateixa
Electricitat.
empresa formarà als treballadors no
qualificats Jornada completa. Horari
partit.
Funcions: conducció de camió amb grua
de plataforma i grua ploma Serveis de
Imprescindible carnet C, Tacògraf i CAP.
grua plataforma, grua municipal
Vehicle propi (cotxe), coneixements de
(pàrquings) i assistència
català oral i parlat, bon tracte i bona
en carretera. Jornada: 40 hores
imatge
setmanals
Funcions: donar suport en la gestió de Grau universitari en dret, gestió pública,
les contractacions que ha de realitzar el ciències polítiques o de l’administració o
Consell Comarcal del Berguedà, estar en
similars. Nivell C de català.
contacte amb els ajuntaments que
Cal tenir carnet B.

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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Població

Descripció

Requisits

Contacte

participin dels projectes mancomunats.
Donar suport a l’àrea d’informàtica
1 PLAÇA DE
TAQUILLERA/NETEJADORA DE PISCINA
MUNICIPAL
1 PLAÇA DE
TÈCNIC
SUPERIOR
D’INTERVENCIÓ
I SERVEIS
ECONÒMICS

TÈCNIC/A DE
QUALITAT

OPERARI/A
TALLER

TÈCNIC
COMERCIAL
TÈXTIL

Borredà

Berga

Identificador: 20190508O42. Termini de presentació de sol·licituds: 24/05/2019.
Sistema de selecció: Concurs. Tipus de personal: Laboral temporal. Grup de
titulació: Subgrup C2 (anterior Grup D). Titulació requerida: Títol d'ESO, EGB o
equivalent. Altres requisits: Nivell A2 de català. Matèries: Neteja d'edificis,
recepció / Telefonista.
Identificador: 20190417O20. Termini de presentació de sol·licituds: 17/05/2019
Sistema de selecció: Concurs oposició. Tipus de personal. Funcionari interí: Grup
de titulació: Subgrup A1 (anterior Grup A). Titulació requerida: Vegeu les bases.
Altres requisits: Nivell C1 de català. Matèries: Administració general, Comerç /
Empresa, Economia, Secretaria / Intervenció / Tresoreria.

Berga

Funcions: Certificació de les normes
alimentaries (APPCC, IFS o BRC).
Control i gestió de la normativa de la
empresa. Intervenció en processos de
control de qualitat. Proposar accions
correctives i preventives per al benefici
empresarial.

Titulació en veterinària,
biologia, agronomia o similar.
- Experiència mínima d’un any
desenvolupant tasques similars.
Persona responsable, eficaç i resolutiva.

Berga

Funcions: Polir amb l’emulador
estructures de metall. Funcions manuals
de taller i d’operari de maquinaria com
la plegadora, cizalla....

Disponibilitat immediata para a
començar a treballar. Experiència en el
sector del metall. Domini del emulador.
Persona resolutiva, eficaç i amb treball
en equip. Carnet de conduir i vehicle
propi.

Berguedà

Funcions: Creació de l’estratègia
comercial i promocional a curt, mig i
llarg termini en col·laboració amb
gerència. Manteniment i fidelització de
l’actual cartera de clientes. Re-activació

CFGM en electricitat i electrònica.
Experiència en muntatge de quadres
elèctrics. Experiència en localització
d'averies.

https://www.borreda.net/ajun
tament--seu_electronica/informaciooficial/convocatories.php
http://cido.diba.cat/oposicions
/8756699/1-placa-de-tecnicsuperior-dintervencio-i-serveiseconomics-ajuntament-deberga

FEINA ACTIVA

https://www.randstad.es/candi
datos/ofertasempleo/oferta/operario-tallerberga-barcelona-2229111/

INFOJOBS
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Població

Descripció

Requisits

Contacte

de antics clientes. Detecció i prospecció
en profunditat de potencials clients,
sempre a través d’una venta consultiva i
de assessorament permanent. Assistir a
fires nacionals i internacionals en les
que pugui estar present a la empresa i
promoure la participació en
esdeveniments del sector tèxtil de alta
qualitat.
ACEB

Berga

Ofertes de Feina

Servei OCUPA'T

Berga

Ocupa't

LLUÇANÈS I OSONA
PEÓ/NA
FÀBRICA

Torre d’Oristà

AJUDANT/A EN
FORMATGERIA
ARTESANA

Olost

ADMINISTRATI
U/VA

St. Martí
d’albars

PEÓ/NA NETEJA
INDUSTRIALS

Lluçanès

Funcions: Controlar la fabricació de
Habilitats en el maneig de sistemes
pinsos, acompanyament als tècnic de la informàtics. Persona amb disponibilitat a
fàbrica. Neteja de l’espai de treball.
l’aprenentatge
Funcions: preparar comandes: agafar
formatges de les cambres, encaixar-los,
ficar número de lot. Ajudar a la
Treball en equip i autonomia. Bones
formatgeria: fregar formatges,
condicions físiques. Saber utilitzar
emmotllar, en tasques similar per ajudar
l’Excel i Word.
a la producció. Jornada intensiva de 8 a
16 hores (40h/set)
Cicle formatiu grau mitjà –
Funcions: seguiments del clients,
administració i gestió administrativa–
reclamar factures i gestió de
Persona ordenada, planificada i
cobraments.
orientada al client.
Funcions: assistir a la persona de neteja
Persona preocupada per l’ordre i la
d’aires industrials (ventiladors, sostre...) qualitat, amb capacitat d’aprenentatge i
per treballar en alçada. Inicialment farà utilització del coneixements, orientada a
d’assistent per a preparar, portar
l’assoliment.

consorci@llucanes.cat

consorci@llucanes.cat

consorci@llucanes.cat

consorci@llucanes.cat
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Oferta

SOCORRISTA

Població

Olost

Descripció
material i eines a la persona
encarregada, amb el fi d’aprendre l’ofici.
De dilluns a divendres de 22h. a 6 h.
Funcions: Vigilar piscines i avisar als
banyistes en cas de possibles accidents,
assistir a persones en perill d’ofegar-se,
aplicar tècniques urgents de reanimació
abans de l’arribada del personal sanitari,
Prestar els primers auxilis. Horari:35
hores/setmanals de dilluns a diumenge.

Requisits

Contacte

C.P. de Socorrisme en instal·lacions
aquàtiques o equivalent. Persona amb
iniciativa, autònoma i ordenada.

consorci@llucanes.cat

CERDANYA I URGELL
1 PLAÇA
D’ENGINYER/A
TÈCNIC
INDUSTRIAL

La Seu
d’Urgell

Termini de presentació de sol·licituds:20 dies naturals comptats a partir de
http://cido.diba.cat/oposicions/87
l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOE. Expedient: RI-PER-2019/009.
84342/1-placa-denginyer-tecnicSistema de selecció: Concurs oposició. Tipus de personal: Funcionari. Grup de
industrial-ajuntament-de-la-seutitulació: Subgrup A2 (anterior Grup B). Titulació requerida: Títol d'Enginyer tècnic
durgell
industrial. Altres requisits: Nivell C de català. Matèries: Enginyeria industrial.

MONITOR/A DE
JARDINERIA
Ref.: 968

Puigcerdà

Funcions: assessorar i fer el seguiment
de les feines de jardineria dels peons
amb discapacitat intel·lectual que tindrà
al seu càrrec. Les tasques a realitzar són
les pròpies de jardineria. Jornada
laboral: 40h/set

PALETA Ref.:
969

Puigcerdà

Funcions: posar rajoles.
Jornada laboral: 40h/setmanals.

Estudis: bàsics. Es valorarà la
predisposició de la persona, la iniciativa
i altres habilitats com el treball en
pintura, fusteria, paleta, lampisteria i
mecànica. Permís de conduir i català.

feina@cerdanya.org

Imprescindible experiència.
Imprescindible carnet de conduir tipus
B. Idiomes: català i castellà mig.

feina@cerdanya.org

BAGES
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Oferta

Població

Descripció

Requisits

TÈCNIC/ DE
MANTENIMENT
ELÈCTRIC Ref.:
BOil1-148378

Funcions: Realització del manteniment
preventiu i correctiu elèctric de la seva
maquinària. Soldadura amb TIG.

Bages

CUINER/A

Manresa

Funcions: cuiner/a per a restaurant.

RECEPCIONIST
A CLINICA
DENTAL

Manresa/

Funcions:

FP Electricitat o CFGM electricitat i
electrònica o similar. Experiència
mínima 3 anys en funcions similars i/o
muntatges de maquinària. Candidat
amb facilitat pel treball en equip,
responsable, dinàmic i amb flexibilitat
segons càrregues productives o
incidències.
Formació professional en cuina. Mínim 3
anys d’experiència. Capacitat de
comandament d’equips i bon tracte amb
les persones. Responsabilitat,
implicació, motivació. Disponibilitat
horària.
CFGM administració o similar. Persona
empàtica, metòdica i organitzada.
Capacitat de gestionar diverses funcions
al mateix temps.

Contacte

INFOFEINA

curriculum@ampans.cat

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/

INFOJOBS
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Població

Descripció

Requisits

Contacte

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

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

HOTEL RURAL I
RESTAURANT
Projecte:
PC10560

Berguedà

LLICÈNCIA DE
TAXI

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.
Es cedeix una llicència de taxi a Berga
autoritzada per 7 places i un vehicle
Volkswagen Touran 1.9 TDI de l’any

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

corominascj@adbergueda.cat

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

corominascj@adbergueda.cat
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Població

Projecte:
PC10130

EMPRESA DE
SERVEIS DE
SONORITZACIO
I EQUIPS DE SO

Berga

Puig-Reig

Projecte:
PC09435

CARNISSERIA
XARCUTERIA
Projecte:
PC09393

Requisits

Contacte

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

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.

Projecte:
PC10304

AGÈNCIA DE
VIATGES

Descripció

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.
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.

IMPORTANT: Per accedir a les ofertes gestionades pel Servei d’Ocupació de l’Agència cal adjuntar el CV i el número de DNI
Oferta

CENTRE
D'ESTÈTICA
Projecte:
PC09459

BAR
RESTAURANT
AL CENTRE
HISTÒRIC DE
BERGA
Projecte:
PC09225

Població

Descripció

Requisits

Contacte

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

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.

