RECULL SETMANAL D'OFERTES DE FEINA del 12 al 19 de Març 2019
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
CAMBRER/A

Vilada

DEPENDENT/ACOMERCIAL
BOTIGA
INFORMÀTICA

Berga

ENCARREGAT
SANAJAMENT

Berga

1 PLAÇA DE
TREBALLADOR/
A FAMILIAR

CAMBRER/A

Funcions: Atenció als clients i servei
barra i taules. Horari: dissabtes i
diumenges.

Català i castellà. Vehicle propi per
accedir al lloc de treball.

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: planificar diferents feines
relacionades amb el manteniment de
Imprescindible experiència en
caràcter preventiu o correctiu de les
sanejament i en sistemes de gestió
instal·lacions i xarxes que gestionarà el
d’aigua.
personal associat a elles. Jornada de 40
hores/setmanals.

ocupacio@adbergueda.cat

ocupacio@adbergueda.cat

ocupacio@adbergueda.cat

Vilada

Identificador:20190220O92.Termini de presentació de sol·licituds: 28/03/2019.
Expedient: 107/2019. Sistema de selecció: Concurs de mèrits. Tipus de personal: http://cido.diba.cat/oposicions
/8558155/1-placa-deLaboral temporal. Titulació requerida: Títol de tècnic/a en atenció sociosanitària o
equivalent. Altres requisits: Nivell C1 de català / Permís de conduir B1
treballador-familiarMatèries: Serveis socials. Observacions: Contracte a temps parcial (30 h/setmana)
ajuntament-de-vilada
d'un any de durada.

Berga

Funcions: Preparar begudes, cafès, etc...
Prendre nota als clients i servir les
comandes, tant a taules com a la barra.
Jornada: 30 hores setmanals.

Imprescindible experiència. Persona
empàtica i amb bona presència.

ocupacio@adbergueda.cat
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OFICIAL 1ª
SECTOR METALL

AJUDANT/A
PERRUQUERIA

ENGINYER

DEPENDENT/A
XARCUTERIA

AJUDANT DE
CUINA

Bagà

Funcions: Interpretació de plànols i
execució de treballs. Horari: 8-13h - 15
a 18.30h. de dilluns a divendres

Experiència en muntatges en obra.Es
valorarà experiència en soldadura i
fusteria d’alumini. Permís de conduir B.
Català i castellà.

Avià

Funcions:Rentar caps, tenyir,
manteniment de perruqueria, donar
hores a clients/es, atenció telefònica i
organitzar l'agenda. Manteniment
general de la perruqueria. Horari:
divendres i dissabte.

Valorable experiència. Ganes de
treballar. Ordre i responsabilitat.

Berga

Funcions: Coordinar i fer seguiment dels
treballs de manteniment correctiu i
preventiu. Liderar equips de treball
especialitzats.Fer seguiment de les
diferents línies de fabricació i implantar
processos de millora contínua.

Grau Enginyeria Electrònica o elèctrica o
cursant últim curs. Bon nivell
d’anglès.Bon nivell d’Office.
Coneixements de dibuix CAD en 2D i 3D
Es valoraran coneixements de Software
MES i ERP. Persona amb habilitats
comunicatives, dinàmica i proactiva.

Berga

Funcions: Atenció i assessorament a
clients. Servei i cobro de productes,
tallar, manipular i envasar .... Horari de
dimarts a divendres 9 a 13:30 i de
17:00 h. a 20:00 h. Dissabtes rotatius.

Experiència mínima d’1 any en lloc
similar. Persona amb alta orientació al
client i bon tracte amb el públic. Català i
castellà.

La Pobla de
Lillet

Funcions: ajudar en la preparació dels
menús. Donar un cop de mà en la
realització de les comandes.
Realitzar la neteja i higiene de la cuina.
ajudar en el seguiment dels APPC.
Horaris rotatius de dilluns a diumenge
en funció de l'ocupació de la casa.

Experiència prèvia amb la cuina de
col·lectivitats, disposició de vehicle propi
i disponibilitat.

ocupacio@adbergueda.cat

ocupacio@adbergueda.cat

ocupacio@adbergueda.cat

ocupacio@adbergueda.cat

ocupacio@adbergueda.cat
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OPERÀRI/A
FILATURA I/O
APRENENT

Cercs

TÈCNIC
COMERCIAL

Puig-Reig

PROGRAMADOR
PLC I HMI

Puig-Reig

Funcions: utilització de les diferents
màquines de les diferents màquines de
pròpies de la cadena. Torns fixes:
possibilitat de dilluns a divendres o cap
de setmana.

Agilitat manual. Permís de conduir i
vehicle propi.

Grau Superior en àrea de comerç i
màrqueting. Experiència de 2 anys com
Funcions: tasques comercials, accions de
a comercial. Català i castellà nadius.
màrqueting, pressupostos als clients,
Anglès nivell avançat. Valorable francès
redacció, enviament i seguiment
i/o alemany. Domini de ERP i CRM.
d’ofertes, negociació amb clients.
Coneixements bàsics de CAD 3D.
Realització del seguiment post-venta
Permís de conduir i vehicle propi. Alta
sobre el servei.
disponibilitat per viatjar. Habilitat
negociadora.
CFGS en automatització i robòtica.
Funcions: Funcions: Anàlisi i execució
Enginyeria en electrònica i automàtica
del programari de PLC i HMI.
industrial o telecomunicacions. 1 any
Programació de PC per a entorns
d’experiència en programació de
industrials. Comunicació amb perifèrics
PLC/HMI en indústria similar. Domini de
diversos, enllaç del PLC a bases de
català, castellà i anglès. Permís de
dades. Contacte amb proveïdors de
conduir B. Disponibilitat per viatjar.
hardware, registre i seguiment
Persona responsable i amb bones
d’incidències, control de versions.
relacions interpersonals.

ocupacio@adbergueda.cat

ocupacio@adbergueda.cat

ocupacio@adbergueda.cat

BERGUEDÀ

ADMINISTRATI
US Ref.:7735

Berga

Funcions: Atenció al públic. Gestió
documental administrativa. Introducció
de dades en aplicacions telemàtiques
pels diferents serveis de la societat.
Gestió en l’Oficina Local de l’Habitatge,
zona blava i servei de neteja
d’equipaments públics. Col·laboració en
tasques administratives de RRHH i de

Imprescindible acreditar CFGS,
Batxillerat, Formació Professional de
Segon Grau ( FPII ) o equivalent.
Coneixement escrit i parlat de català (
Nivell C – Si no es disposa de la
titulació, caldrà realitzar la prova del
nivell de suficiència ). Es valorarà

Adreçar-se a l'Oficina de
Treball de la Generalitat de
Catalunya de BERGA
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2 PLAÇES DE
TÈCNIC DE
GESTIÓ
ADMINISTRATI
VA

Berga

MANTENIMENTCAMBRER Ref.:
BHhc-146346

Alt Berguedà

FORMACIÓ ASIL
/INSERCIÓ
LABORAL

Berguedà

comptabilitat. Jornada completa. Horari:
l’experiència i els coneixements
de 08:00 a 15:00 + dues tardes a la
d’ofimàtica ( paquet Office ).
setmana. Contracte de treball per cobrir
substitucions per IT i per càrregues de
treball extraordinàries.
Identificador: 20181126O11. Termini de presentació de sol·licituds: 20/03/2019.
http://www.ajberga.cat/ajberg
Sistema de selecció: Concurs oposició. Tipus de personal: Funcionari. Grup de
titulació: Subgrup A2 (anterior Grup B). Titulació requerida: Diplomat universitari, a/apartats/index.php?apartat=
grau o títol universitari equivalent. Altres requisits: Nivell C de català. Matèries:
139
Administració general.
Funcions: suport de manteniment,
Experiència de 2 anys. Català i castellà
neteja, cambrer/a a un càmping de l'alt
INFOFEINA
nivell alt. Anglès nivell mig.
Berguedà. S'ofereix jornada completa i
Disponibilitat immediata.
feina estable.
Funcions: Disseny, seguiment i execució
de les accions de formació, que
Grau/Diplomat/da en el sector social, les
configuren els diferents itineraris
relacions laborals i/o la gestió de RRHH.
laborals per a les persones sol·licitants
Castellà, parlat, entès i escrit, valorable
d’asil i protecció internacional de la
català i molt valorable l’anglès i
província de Barcelona: Planificació,
coneixement d’altres idiomes.
gestió i realització de tallers de recerca
Experiència mínima de 3 anys en la
de feina, formació en competències
formació de persones adultes en
bàsiques i transversals. Detecció
situacions de vulnerabilitat.
INFOJOBS
d’altres necessitats formatives.
80h de formació complementaria
Seguiment en els processos de
relacionada amb el lloc de treball
capacitació professional. Elaboració
Paquet Office, correu electrònic,
d’informes amb els resultats d’accions
Internet, xarxes socials, coneixements
per a reporta a l’equip i la coordinació
bàsics en telecomunicacions mòbils
de projecte. Registre de l’activitat en les Comunicació empàtica cap a la diversitat
aplicacions de CR i Ministeri de Treball i
i la vulnerabilitat.
Assumptes Socials. Gestió i tramitació
Mobilitat geogràfica provincial.
dels ajusts corresponents. Jornada de
Alt grau d’autonomia i treball en equip
25 hores/setmanals.
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Diplomatura amb titulació de
Funcions: fisioteràpia en residència de la
Fisioteràpia. Català i castellà. Persona
tercera edat. Jornada completa. Horari
dinàmica amb ganes de treballar dins un
de 9 a 18 h.
equip de treball consolidat.

FISIOTERAPÈUT
A Ref.: BSeo145430

Puig-Reig

ACEB

Berga

Ofertes de Feina

Servei OCUPA'T

Berga

Ocupa't

INFOFEINA

LLUÇANÈS I OSONA

RESPONSABLE
DE TORN

Vic

Funcions: Resolució de qualsevol tipus
d'incidències que sorgeixin al local (de
producte, de personal, d'instal.lacions,
del client, etc) i/o comunicació als
superiors. Coordinació de l'equip humà,
promovent la seva motivació i eficiència.
Selecció de nou personal i la seva
acollida i formació Realitzar les
comandes de productes als proveïdors,
fulles de preparació segons la previsió
de vendes. Seguiment de les auditories
internes i d'emprendre mesures
correctores. Participar activament en tot
allò que sigui necessari per assolir els
objectius del centre de treball.
Supervisió i garantia del compliment de
la normativa en matèria de seguretat
alimentària, de neteja.

experiència en posició de Responsable de
Torn, de secció o similar en
empresa idealment del Retail (Establiments
de venda d'articles esportius, Hipermercats,
grans marques de
Moda i Complements, Bricolatge) de la
Comarca d'Osona. Addicionalment, també es
valoraran candidats que
aportin experiència en cadenes de
restaurants. Permís de conduir.

http://tinyurl.com/y6nd3flx
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2 PLAÇES DE
MONITOR/A DE
MENJADOR

OFICIAL DE
PERRUQUERIA

AUXILIAR DE
GERIATRIA

St. Boi de
Lluçanès i
Oristà

Funcions: parar i servir taules. Disseny i
desenvolupament d’activitats.
Dinamització del menjador escolar.
Oristà: de 13 a 15 i Sant Boi de
Lluçanès: 12:30 a 15 h.

Persona creativa amb iniciativa,
lideratge, treball en equip i cooperació.
Es precisa d’experiència amb infants.

Perafita

Funcions: tallar, rentar, tenyir i ondular.
Aplicar tractaments. Pentinar amb
rinxols, trenes i posar extensions. Fer
manicures.

Persona orientada al client, empàtica,
puntual, preocupada per l’ordre i la
qualitat. Treball en equip.

Prats de
Lluçanès

Funcions: repassar habitacions, donar
ressopons. Ajudar al subministrament de
la medicació. Canviar bolquers. Recollir
alguna roba. Assistència a les persones
grans durant la nit en les necessitats
que hi pugui haver. Jornada completa de
18:00 a 6:00 h. Torn de nit, de 21:30 a
8. Torns de 3 dies/1a setmana 4 dies
2a/setmana.

Persona capaç de treballar en equip.
Orientada al client. Empàtica.

consorci@llucanes.cat

consorci@llucanes.cat

consorci@llucanes.cat

CERDANYA I URGELL
PERSONAL
RESTAURACIÓ
RÀPIDA Ref.:
924
AUXILIAR DE
CLINICA Ref.:
888

Funcions: preparació de productes, de
comandes, cobraments, rebre i informar
al client, servei a la taula, neteja i
Ur- Puigcerdà
animació infantil. Jornada laboral:
24h/set. Horaris: Temps parcial entre les
7h i les 12 de la nit.
Funcions: Auxiliar de clínica dental.
Ger
Jornada laboral: 24h/set. Horaris: de 9h
a17h.

Persona polivalent i amb capacitat de
treball en equip. Català, castellà i
francès elemental.

feina@cerdanya.org

Estudis d’auxiliar de clínica.
Català i castellà superior i francès miginicial.

feina@cerdanya.org
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BAGES

TÈCNIC/A DE
GESTIÓ DE
QUALITAT

Balsareny

ADMINISTRATI
U/VA Ref.:
BAad-146366

Manresa

RESPONSABLE
DE FINANCES
Ref.: BDai146359

Manresa/
Berga

Funcions: Liderar en esforç continu per
millorar els processos existents i garantir
la qualitat requerida de les matèries
primeres i el productes acabats,
millorant les polítiques i procediment
existents per assegurar una excel·lent
qualitat. Analitzar i fer el seguiment de
les NO conformitats, rebutjos,
reclamacions i proposar accions
correctives o preventives, analitzant les
seves causes i costos de les possibles
propostes de millora. Intervenir en el
procés d’avaluació i homologació de
proveïdores i en el control de tot el
sistema documental de qualitat.
Responsabilitzar-se de les auditories
internes i externes. Control i gestió de la
normativa de qualitat. Implementar i
consolidar la ISO 14001.
Funcions: Atenció telefònica. Recepció i
seguiment d'albarans. Gestió d'hores del
personal. Control de flota de vehicles
Suport al departament comptable.
Jornada completa.
Funcions: Organització i
desenvolupament de les funcions
comptables i financeres. Tancament
mensual i anual comptable
Reportar de manera setmanal a direcció.
Gestió de la tresoreria i execució de

Formació de grau amb estudis i/o
màsters en Qualitat. Experiència en lloc
similar mínima de dos anys.
Coneixement informàtic a nivell usuari,
haver treballat amb ERP. És
imprescindible tenir un nivell alt
d’anglès tant escrit com parlat. Persona
amb capacitat de liderar equips,
organitzada i resolutiva.

Cicles Formatius de Grau Mitjà amb
titulació de Administració.
Imprescindible català i castellà.
Valorable anglès. Permís de conduir B.
Bon nivell d'informàtica i paquet office.
Imprescindible CFGS amb titulació de
Administració i finances. Graduat/ada
amb titulació de Tributari i Comptable.
Experiència mínima en el sector
comptable de 3 anys. -Alt domini de l'
informàtica. Domini en programes de

monica.vilamu@randstad.es

INFOFEINA

INFOFEINA
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CONDUCTOR/R
EAPRTIDOR
Ref.:
FA04699988

Manresa

PERSONAL DE
NETEJA PER
INSTAL·LACIÓ
ESPORTICA
Ref.:
FA04691020

Bages

cobraments i pagaments. Gestió
bancària. Control d'impagats i
reclamació de cobrament a clients.
Control pressupostari. Aportar millores
per l'optimització de la feina. Jornada
completa.
Funcions: repartiment de productes
alimentaris i begudes al canal hostaleria.
Carrega al vehicle de les diferents
comandes assignades distribució als
clients, control d'albarans i liquidació
diària. Jornada completa.
Funcions: neteja de vestidors i zones
comuns durant l'horari d'obertura de la
instal·lació. Neteja de vestidors de la
piscina com dels abonats i zones comuns
(zones de pas, menjador i vestidors del
personal de la instal·lació) en horari
partit de 11 a 14:30 i de 16:30 a 21:00
hores.

gestió comptables i coneixements de
ERP. Actitud proactiva, polivalència, alt
compromís. Permís de conduir B.

Català i castellà. Experiència de 3
mesos en tasques de distribució a la
zona de Manresa i rodalies.

FEINA ACTIVA

Estudis primaris complerts. Català i
castellà.

FEINA ACTIVA

RIPOLLÈS
AJUDANT DE
CUINA I NETEJA

Ogassa

Funcions: Donar suport en la preparació
dels àpats. Donar suport en tasques de
neteja. Jornada 40 hores setmanals.

Experiència prèvia, disposició de vehicle
propi i disponibilitat. Català i castellà.

ALTRES
SERVEI PUBLIC D'OCUPACIÓ
DE CATALUNYA

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

https://is.gd/0BtoSR
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OFERTES XALOC
(diputació de
Barcelona)

Província
Barcelona

Ofertes de treball al
LLUÇANES
Ofertes de
treball a OSONA

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
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
BAR
RESTAURANT
CÈNTRIC A
BERGA
Projecte:
PC10719

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,

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

corominascj@adbergueda.cat
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entitats bancàries,... i és una de les
principals vies d'entrades de Berga.

HOTEL RURAL I
RESTAURANT
Projecte:
PC10560

LLICÈNCIA DE
TAXI
Projecte:
PC10304

Berguedà

Berga

Hotel Rural i Restaurant Rústic Familiar
desde 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
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
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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

CENTRE
D'ESTÈTICA
Projecte:
PC09459

Gironella

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.
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.
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
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RECULL SETMANAL D'OFERTES DE FEINA del 12 al 19 de Març 2019
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
BAR
RESTAURANT
AL CENTRE
HISTÒRIC DE
BERGA
Projecte:
PC09225

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.

