
                                                                SALLENT  
OFERTA POBLACIÓ REQUISITS CONTACTE  

CUINER/A Sallent Producció de l'oferta gastronòmica. 
Suport a les partides de la cuina. 
Ordenació i neteja de la cuina juntament amb els 
companys al final de la jornada. 

Interessats /des enviar currículum a: 
sll.ofertesfeina@sallent.cat Ref. 321651 

  
 

 

CAMBRER/A Sallent Suport als companys de la sala, reportant al cap de 
sala. 
Vetllar pel benestar del client. 
Assegurar la bona dinàmica dels temps de servei. 
Recollir/ netejar taules una vegada acaba el servei. 

Interessats /des enviar currículum a: 
sll.ofertesfeina@sallent.cat Ref. 321651 

 

CAMBRERS/ES – 
ADMINISTRATIUS/-IVES 

Sallent Experiència treballant en bar/restaurant  
Nocions a la cuina.  
Comprensió per fer servir xarxes social, whatsapp, 
canva o programes d'il·lustració. 
Bon tracte de cara el públic.  
Bona presència. 
 
Feina proactiva per organització d'esdeveniments 
esportius. 

Interessats /des enviar currículum a: 
sll.ofertesfeina@sallent.cat Ref. 321643 

 

DEPENDENT/A DE CASETA  DE 
PIROTÈCNIA 

Sallent Recepció d’estoc, col·locació de material, atenció al 
client/venda, control de caixa e inventari. 

Interessats /des enviar currículum a: 
sll.ofertesfeina@sallent.cat Ref. 324494 

 

CARNISSERS/ES – VENEDORS/ES Sallent Controlar recepció de les matèries primeres, 
condicions tècniques. 
Realitzar operacions de tall i manipulació dels 
productes càrnics. 
Elaborar preparats. 
Atenció als clients. 
Control de caixa. 

Interessats /des enviar currículum a: 
sll.ofertesfeina@sallent.cat Ref. 321620 

 

MONITORS/ES CASAL D’ESTIU Sallent Programar i dinamitzar activitats de lleure amb els 
infants. 
Vetllar per la seguretat i el benestar dels infants. 
Avaluar les activitats realitzades. 
De dilluns a divendres 25 hores setmanals. 

Interessats /des enviar currículum a: 
sll.ofertesfeina@sallent.cat Ref. 324480 
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Del 27 de juny fins al 29 de juliol i del 22 d’agost 
fins el 2 de setembre. 
Títol de monitor/a de lleure i és valorarà 
coneixements d’anglès. 

TEIXIDOR/A Sallent Persona amb experiència amb les màquines de 
teixir. 
Horari de tarda de 14- 22h. 
Feina estable. 

Interessats /des enviar currículum a: 
sll.ofertesfeina@sallent.cat Ref. 324457 

 

PERSONAL DE NETEJA Sallent Es busca personal de neteja, per oficines, cases 
particulars... 
Personal amb disponibilitat immediata i 
experiència. 

Interessats /des enviar currículum a: 
sll.ofertesfeina@sallent.cat Ref. 324456 

 

PSICOLEG/A PER REALITZAR 
TALLERS DE GESTIÓ EMOCIONAL A 
GENT GRAN 

Sallent Persona amb el grau de psicologia, experiència en 
el sector. 
Els tallers s’impartirien unes hores a les tardes. 

Interessats /des enviar currículum a: 
sll.ofertesfeina@sallent.cat Ref. 324455 

 

MONITOR/A PER TALLERS DE 
MANUALITATS 

Sallent Persona per realitzar classes de manualitats per 
gent gran. 
Horari de matí. 

Interessats /des enviar currículum a: 
sll.ofertesfeina@sallent.cat Ref. 324454 

 

PROFESSOR/A DE IOGA Sallent Professor/a de ioga per gent gran. 
Horari tarda. 

Interessats /des enviar currículum a: 
sll.ofertesfeina@sallent.cat Ref. 324452 

 

PROFESSOR/A D’ANGLÈS Sallent Requerim de professor d'anglès per a classes 
dirigides a gent gran. Anglès de nivell primària. 
torn de matí. 

Interessats /des enviar currículum a: 
sll.ofertesfeina@sallent.cat Ref. 324448 

 

CONDUCTOR - REPARTIDOR Sallent Imprescindible carnet B. Es valorarà experiència en 
muntatge i desmuntatge de material frigorífic 
relacionats amb expenedors de cervesa. 

Interessats /des enviar currículum a: 
sll.ofertesfeina@sallent.cat Ref. 26 

 

DELINEANT PROJECTISTA Sallent Imprescindible: Experiència mínima de 12 mesos. 
Titulació CFGS en Disseny en Fabricació Mecànica o 
CFGS en Disseny Tècnic en Tèxtil i Pell . Experiència 
en software Catia V5 i Autocad. Valorable:  
Coneixement en peces tèxtils i anglès. 

Interessats /des enviar currículum a: 
sll.ofertesfeina@sallent.cat Ref. 29 

 

CONDUCTOR/A - REPARTIDOR/A Sallent Imprescindible: Permís de conduir B . Experiència 
en el sector del transport. Idiomes català i castellà.  
Es valorarà permís de conduir C. 

Interessats /des enviar currículum a: 
sll.ofertesfeina@sallent.cat Ref. 40 
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OPERARI/ÀRIA INDÚSTRIA SECTOR 
LÀCTIC 

Sallent Imprescindible: Experiència en indústria del sector  
alimentari. Permís de conduir B.  Idiomes català i 
castellà.  Es valorarà experiència en màquines 
d’envasat i habilitats tecnològiques. 

Interessats /des enviar currículum a: 
sll.ofertesfeina@sallent.cat Ref. 41 

 

                                              MANRESA  
EMPLEAT/ADA EN AGÈNCIA DE 
VIATGES 

Súria Administratiu/iva per realitzar reserves, amb 
coneixement de back office, experiència en portal 
de vendes online i nocions disseny gràfic. Es 
valoraran altres idiomes: anglès, francès, alemany... 
Contracte de 36 hores setmanals de dilluns a 
dissabte. 

Interessats envieu currículum a 
otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 19 

 

ENCARREGAT/ADA DEPARTAMENT 
D’ADMINISTRACIÓ/COMPTABILITAT 

Sant Salvador de 
Guardiola 

Imprescindible: Experiència en comptabilitat i 
gestió d’equips de treball. Tasques: coordinació de 
l’equip de treball, revisió i control de les tasques 
del departament, coordinació amb gerència, 
conciliació de comptes, liquidació d’impostos... 

Interessats envieu currículum a 
otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 21 

 

COMPTABLE Manresa Amb experiència en tot els processos comptables i 
fiscals de les empreses: tancaments comptables 
anuals, impostos, declaracions de renta... 
Imprescindible domini dels programes A3asesor i 
excel. 

Interessats envieu currículum a 
otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 23 

 

CONDUCTOR DE 
RETROEXCAVADORA 

Artés Imprescindible experiència en conducció de 
retroexcavadora. Permís de conduir B.  Es valorarà 
curs de prevenció de riscos laborals  de la 
construcció. 

Interessats envieu currículum a 
otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 25 

 

CONDUCTOR DE 
RETROEXCAVADORA 

Manresa Imprescindible: Experiència en conducció de 
retroexcavadora i/o dumper. Permís de conduir B.  
Tenir el curs homologat de PRL de 20 hores de 
moviment de terres o  de 60 hores de la 
construcció + 6 hores específic de moviment de 
terres. 

Interessats envieu currículum a 
otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 31 

 

INSTAL·LADOR ELECTRICISTA Santpedor Imprescindible: Experiència demostrable en 
l’ocupació. Capacitat per interpretar plànols. 
Permís de conduir B. Disponibilitat per viatjar a 
nivell nacional i internacional. Tasques: Muntatge 

Interessats envieu currículum a 
otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 34 
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d’instal·lacions elèctriques de sales blanques (xarxa 
de distribució, muntatge d’equips...) 

CAP D’OBRA Castellbell i el Vilar Imprescindible: Titulació Universitària d’Enginyeria 
Civil, Obres Públiques, Camins, Canals i Ports o 
equivalent. Tasques: control de costos, elaboració 
de certificacions, seguiment d’obra, contacte amb 
proveïdors... 

Interessats envieu currículum a 
otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 36 

 

DELINEANT PROJECTISTA Santpedor Imprescindible: Domini de l’AUTOCAD en 2D I 3D.  
Valorable: Coneixements en REVIT i eines CYPE. 
Disponibilitat per viatjar. Tasques: realitzar els 
dissenys de plànols de sales blanques, 
desenvolupar solucions constructives, portar a 
terme el dimensionat dels elements, mesuraments, 
pressupostos i documentació tècnica dels 
projectes. 

Interessats envieu currículum a 
otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 37 

 

NETEJA Santpedor Imprescindible cotxe per arribar al lloc de treball. Es 
valorarà experiència laboral de neteja en centres 
assistencials o sanitaris. Feina en diferents torns. 

Interessats envieu currículum a 
otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 39 

 

DEPENDENT/A DE FORN DE PA Manresa Oferta de treball destinada a persones de més de 
45 anys, dones de més de 30 anys, o persones de 
més de 30 anys que tinguin un període de 
desocupació de 12 mesos en els darrers 18 mesos, i 
que estiguin inscrites al SOC com a demandants 
d’ocupació no ocupades. Imprescindible 
experiència. 

Interessats envieu currículum a 
otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 43 

 

FORNER/A Manresa Oferta de treball destinada a persones de més de 
45 anys, dones de més de 30 anys, o persones de 
més de 30 anys que tinguin un període de 
desocupació de 12 mesos en els darrers 18 mesos, i 
que estiguin inscrites al SOC com a demandants 
d’ocupació no ocupades. Imprescindible 
experiència mínima de 2 anys. 

Interessats envieu currículum a 
otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 44 

 

NETEJADOR/A Manresa Neteja de zones comunes, habitacions, banys..... 
Contracte a temps parcial en horari de matí. 
Preferible experiència en empreses de neteja. 

Interessats envieu currículum a 
otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 45 
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ENGINYER EN ELECTRICITAT St. Fruitós de Bages Imprescindible: Grau de discapacitat mínim del 
33%.  Formació de grau en control, automatització, 
sistemes d’integració, mecatrònica, robòtica, 
electrònica o FP equivalent. Nivell d’anglès alt. Es 
requereix experiència mínima de 5 anys en disseny 
elèctric i d’1 any en lideratge d’equips 
multidisciplinaris i multiculturals. Desitjable 
experiència en sector d’automoció. Tasques: 
coordinació dels recursos involucrats en l’execució 
dels treballs de disseny elèctric. 

Interessats envieu currículum a 
otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 51 

 

              BERGUEDÀ  
GEROCULTOR/A Puig-Reig -Formació relacionada. Certificat professional o 

Grau mitjà  
-Valorable formació complementaria relacionada 
amb la professió i/o geriatria.  
-Experiència valorable però no imprescindible.  
-Capacitats de treball en equip, comunicació 
interpersonal, iniciativa, adaptabilitat i empatia 
amb els residents. 

Interessats envieu currículum a 
ofertesberga.soc@gencat.cat 
 REF. 24598 

 

GEROCULTOR/A – CENTRE 
DISCAPACITAT 

Puig-Reig -Formació relacionada. Certificat professional o 
Grau mitjà  
-Valorable formació complementaria relacionada 
amb la professió i/o geriatria. 14/01/2022  
 
-Experiència valorable però no imprescindible.  
-Capacitats de treball en equip, comunicació 
interpersonal, iniciativa, adaptabilitat i empatia 
amb els residents. 

Interessats envieu currículum a 
ofertesberga.soc@gencat.cat 
 REF. 24596 

 

INFERMER/A Puig-Reig -Formació reglada en infermeria (diplomatura o 
títol de grau universitari).  
-Valorable formació complementaria relacionada 
amb la professió i/o geriatria.  
-Experiència valorable però no imprescindible.  
-Valorable coneixements d'informàtica.  

Interessats envieu currículum a 
ofertesberga.soc@gencat.cat 
 REF. 24595 
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-Capacitats de treball en equip, comunicació 
interpersonal, iniciativa, adaptabilitat i empatia 
amb els residents. 

METGE/ESSA Puig.reig -Formació reglada en metge/essa (diplomatura o 
títol de grau universitari).  
-Valorable formació complementaria relacionada 
amb la professió i/o geriatria.  
-Experiència.  
-Valorable coneixements d'informàtica.  
-Capacitats de treball en equip, comunicació 
interpersonal, iniciativa, adaptabilitat i empatia 
amb els residents. 

Interessats envieu currículum a 
ofertesberga.soc@gencat.cat 
 REF. 24594 

 

GEROCULTOR/A La Pobla de Lillet -Cicle de Grau Mig de cures auxiliars d’infermeria, 
de dependència o d’integració social; o 
bé, Certificat de Professionalitat d’atenció a 
persones dependents en institucions o en 
domicilis. 

Interessats envieu currículum a 
ofertesberga.soc@gencat.cat 
 REF. 1145 

 

INFERMER/A Casserres -Grau o Diplomatura en Infermeria. Interessats envieu currículum a 
ofertesberga.soc@gencat.cat 
 REF. 1401 

 

GEROCULTOR/A Puig-Reig -Formació de Grau mig en cures d’infermeria o 
dependència; o bé, certificat de 
professionalitat d’atenció a persones dependents 
en institucions o a domicilis. 

Interessats envieu currículum a 
ofertesberga.soc@gencat.cat 
 REF. 1858 

 

GEROCULTOR/A Casserres Formació de Cicle de Grau mig en Cures 
d’infermeria, Dependència o Cicle de Grau 
Superior d’Integració Social; o bé, certificat de 
professionalitat d’atenció a persones 
dependents en institucions o a domicilis. 

Interessats envieu currículum a 
ofertesberga.soc@gencat.cat 
 REF. 4598 
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TREBALLADOR/A SOCIAL Puig-Reig Formació de Grau universitari en treball Social. Interessats envieu currículum a 
ofertesberga.soc@gencat.cat 
 REF. 4797 

 

TREBALL ALS BARRIS- BRIGADA Berga Estar empadronat al casc antic de Berga. 
Estar desocupat. 
No cobrar la prestació contributiva del SEPE. 
Complir els requisits de la professió en concret. 

Interessats envieu currículum a 
ofertesberga.soc@gencat.cat 
 REF. Ajuntament de Berga 

 

                 PAGINES D’INTERÈS 
 

 

 

http://www.xaloc.diba.cat                                                                                                                http://www.el divendres.com                                      
 
https://feinaactiva.gencat.cat           
                                                                                                                                                               http://www.diba.cat/cido (oposicions) 
http://www.infojobs.net  

 

 OPORTUNITATS DE NEGOCI  

 

Volem donar a conèixer els locals buits que disposem en el nostre municipi. Un local buit sempre potser una oportunitat de negoci! 
Us adjuntem el link: 
https://www.sallent.cat/tinformem/locals-buits 
 

Informem també que oferim un servei totalment gratuït d’assessorament en l’emprenedoria i el creixement 
empresarial. 
Us adjuntem el link: 
https://www.elsalt.cat/salta-emprenedoria 
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