
                                                                SALLENT 

OFERTA POBLACIÓ REQUISITS CONTACTE 
MECÀNIC SAT Sallent Persona responsable, proactiva i autosuficient, es 

valorarà si té experiència en el sector. 
 

Interessats /des enviar currículum a: 
sll.ofertesfeina@sallent.cat Ref. 314739 
 
 

TORNER CNC Sallent Experiència mínima de 9 mesos. Interessats /des enviar currículum a: 
sll.ofertesfeina@sallent.cat Ref. 314738 
 

ENGINYER MECÀNIC AMB 
CONEIXEMENT DE CREO 

Sallent Experiència mínima de 9 mesos. Interessats /des enviar currículum a: 
sll.ofertesfeina@sallent.cat Ref. 314736 
 

MUNTADOR ELÈCTRIC DE 
MÀQUINARIA JÚNIOR 

Sallent Experiència mínima de 9 mesos. Interessats /des enviar currículum a: 
sll.ofertesfeina@sallent.cat Ref. 314734 
 

MUNTADOR ELÈCTRIC DE 
MAQUINÀRIA SÈNIOR 

Sallent Experiència mínima de 9 mesos.  Interessats /des enviar currículum a: 
sll.ofertesfeina@sallent.cat Ref. 314730 
 

PROFESSOR/A DE HIP - HOP Sallent És busca professor/a de hip-hop per dijous a la 
tarda de 17:30 - 18:30h. 

Interessats /des enviar currículum a: 
sll.ofertesfeina@sallent.cat Ref. 314727 
 

CONSERGE CASA RURAL Sallent Persona responsable amb coneixement de: 
- Hosteleria 
- Manteniment 
- Cuidador de cavalls. 
Horari flexible. 
 

Interessats /des enviar currículum a: 
sll.ofertesfeina@sallent.cat Ref. 313501 
 

TERAPEUTA OCUPACIONAL Sallent Atendre els/les usuaris/es en les seves necessitats 
generals humanes i sanitàries, efectuant canvis 
posturals prescrits, controlar el servei de menjars 
i higiene. Ensenyar i entrenar moviments que 
facin possible una major autonomia  de les 
persones residents. Participar en les activitats 
d'animació per a els/les usuaris/es. 

Horari: 10 hores setmanals a determinar. 

Interessats /des enviar currículum a: 
sll.ofertesfeina@sallent.cat Ref. 313496 
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MÈCANIC/A DE MANTENIMENT 
INDUSTRIAL 

Sallent Persona amb coneixements mecànics. L’empresa 
disposa de dos torns de 6 a 14 hores i de 14 a 
22hores. De dilluns a divendres. 
 

Interessats /des enviar currículum a: 
sll.ofertesfeina@sallent.cat Ref. 314946 

ADMINISTRATIU/IVA Sallent És necessita auxiliar administratiu de 7 a 15 hores 
de dilluns a divendres. 
 

Interessats /des enviar currículum a: 
sll.ofertesfeina@sallent.cat Ref. 314948 

CAMBRER/A Sallent És necessita cambrer/a per treballar de dilluns a 
dissabte torns de mati. 

Interessats /des enviar currículum a: 
sll.ofertesfeina@sallent.cat Ref. 1 

PEÓ DE CONSTRUCCIÓ Sallent Persona amb iniciativa i polivalent. Interessats /des enviar currículum a: 
sll.ofertesfeina@sallent.cat Ref. 2 

OFICIAL DE COSNTRUCCIÓ Sallent Persona amb experiència demostrable. Interessats /des enviar currículum a: 
sll.ofertesfeina@sallent.cat Ref. 3 

                        MANRESA 

MECÀNIC SOLDADOR OFICIAL Sant Vicenç 
de Castellet 

Acreditació de l’homologació de soldadura amb 
electrode/fil. Experiència mínima de 3 anys. 
Coneixement d’interpretació de plànols. 

Interessats/des enviar currículum  a : 

otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 81 

DEPENDENT/A DE FORN DE PA Santpedor Experiència mínima de 6 mesos. Disponibilitat per 
treballar dissabtes i diumenges. Permís de 
conduir i vehicle propi. Contracte a temps parcial 
(30 hores setmanals). 

Interessats/des enviar currículum  a : 

otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 86 

CONTRAMESTRE INDÚSTRIA TÈXTIL 
DE CINTERIA 

Castellbell i 
el Vilar 

Experiència mínima de 5 anys i coneixements 
d’estructura de teixits i maquinària tèxtil. 
Contracte a jornada completa. 

Interessats/des enviar currículum  a : 

otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 88 

AGENT COMERCIAL Sant Fruitós 
de Bages 

Experiència mínima de 2 anys en el sector de 
transport/missatgeria. Nivell alt de català i 
castellà. Informàtica: EXCEL nivell mig/alt i 
programes de gestió CRM (hubspot). Tasques de 
captació i manteniment de la cartera de clients. 
Contracte a jornada completa. 

Interessats/des enviar currículum  a : 

otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 89 
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FISIOTERAPEUTA Manresa Diplomatura o Grau en Fisioteràpia. Tasques de 
dinamització de grups de gent gran per fer 
activitat física adaptada. Contracte a temps 
parcial (11 hores setmanals matins). 

Interessats/des enviar currículum  a : 
otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 90 

PSICÒLEG/A Santpedor 95 Imprescindible 12 mesos d’experiència laboral, 
preferiblement amb atenció a persones grans, 
titulació universitària en psicologia i vehicle propi. 
Contracte a temps parcial. 

Interessats/des enviar currículum  a : 

otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 95 

CAMBRER/A DE PISOS Monistrol 
de 

Montserrat 

Experiència mínima d'1 any en neteja, 
preferiblement en hotels i apartament. Torns de 
5 dies de treball setmanals amb 2 dies de festa 
entre setmana. Disponibilitat per treballar caps 
de setmana i festius.  Preferiblement viure prop 
de Monistrol de Montserrat 

 

Interessats/des enviar currículum  a : 
otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref.96 

CONDUCTOR/A DE CAMIÓ TRÀILER  Permís de conduir C+E, CAP de transport de 
mercaderies i targeta de tacògraf digital. 
Experiència mínima de 12 mesos. Parlar i 
entendre l’idioma ucraïnès. Disponibilitat per fer 
horari flexible i per passar períodes de 15 dies 
fora de casa. Tasques de transport internacional 
de mercaderies. 

Interessats/des enviar currículum  a : 

otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref.97 

ANALISTES DE GESTIÓ I 
ORGANITZACIÓ 

Manresa Tècnic/a del projecte PECT- BAGESS “ Creació 
d’eines innovadores i de transferència del 
coneixement, acceleració, suport econòmic i 
mentoratge per l’acompanyament i viabilitat de 
nous productes i serveis en salut i social. Titulació 
universitària preferiblement relacionada amb 
l’àmbit del PECT-BAGESS. Es valoraran 
coneixements del Sistema Català de Salut, 
emprenedoria i planificació i execució d’activitats 
de recerca. Certificat B2 d’anglès. 

Interessats/des enviar currículum  a : 
otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 98 
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COMPTABLE Manresa Experiència laboral  mínima de 4 mesos en 
comptabilitat. Nivell d’estudis mínim CFGM. Feina 
a jornada complerta. 

Interessats/des enviar currículum  a : 
otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 99 

EDUCADOR/A SOCIAL Sant Vicenç 
de Castellet 

Titulació universitària en Educació Social. 
Contracte a temps parcial de 20 hores setmanals. 

Interessats/des enviar currículum  a : 
otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 102 

AGENTS- VENEDORS Manresa Certificat de discapacitat igual o superior al 33%. 
Comercialització i venda de productes de joc de 
l’ONCE. Persona amb facilitat de tracte amb la 
gent i coneixement basics d’eines tecnològiques 
per tal d'aprendre el funcionament del terminal 
del punt de venda. Feina a jornada complerta 
amb diferents horaris a cobrir de dilluns a 
diumenge (5 dies laborables + 2 de festius). 
 
 

Interessats/des enviar currículum  a : 

otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 101 

ENGINYER/A QUÍMIC/A Súria Màster Universitari en Begudes Fermentades. Experiència 
mínima de 5 anys en planta cervesera.  Contracte a 
jornada completa. 

Interessats/des enviar currículum  a : 
otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 103 

 BERGUEDÀ 
AUXILIAR D’INFERMERIA PER 
CENTRE RESIDENCIAL 

Puig-Reig 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imprescindible: Titulació de Cicle Formatiu de 
Grau Mig de Cures auxiliars d’infermeria o 
d’atenció a persones en situació de dependència; 
Certificat de Professionalitat d’atenció a persones 
dependents en institucions socials.  
Valorable: cursos de manipulació d’aliments, 
salut mental en l’àmbit gerontològic o primers 
auxilis, gerontologia i/o foment igualtat.  

Residència a la comarca del Berguedà o del 
Bages. 

Interessats/des enviar currículum  a : 
ofertesberga.soc@gencat.cat Ref. 12689 
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AUXILIAR D’INFERMERIA PER A 
CENTRE D’ATENCIÓ A PERSONES 
AMB DISCAPACITAT 

Puig- Reig Imprescindible: Titulació de Cicle Formatiu de 
Grau Mig de Cures auxiliars d’infermeria o 
d’atenció a persones en situació de dependència 
o Integració Social.  
Valorable: cursos de manipulació d’aliments, 
salut mental en l’àmbit gerontològic o primers 
auxilis, gerontologia i/o foment igualtat.  
Residència a la comarca del Berguedà o del 
Bages. 

Interessats/des enviar currículum  a : 
ofertesberga.soc@gencat.cat Ref. 12753 

CUINER/A PER CENTRE RESIDENCIAL Puig- Reig Imprescindible: Persona amb formació específica 
de cuina i experiència mínima de 6 mesos com a 
cuiner/a en restaurant, preferiblement de centres 
hospitalaris o residències de gent gran.  
Competències: integritat i honestedat, orientació 
al client, planificació i organització, iniciativa i 
orientació a resultats.  
Valorable: disponibilitat de cursos de manipulació 
d’aliments i/o ús de productes químics de neteja. 
 
 

Interessats/des enviar currículum  a : 

ofertesberga.soc@gencat.cat Ref. 12682 

                 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: 

http://www.infojobs.net/


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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