
 
     
 
 

RECULL SETMANAL D’OFERTES DE FEINA del 26 de juliol al 16 d’agost de 2021 
 

OFERTA POBLACIÓ DESCRIPCIÓ REQUISITS CONTACTE 

SALLENT 

MOSSO DE MAGATZEM Sallent Mosso de magatzem Carnet carretoner i experiència 
Càrrega i descarrega de camions i contenidors. 
Verificació i etiquetat material. 
 

Interessats /des enviar currículum a: 
sll.ofertesfeina@sallent.cat Ref. 308816 
 

MOSSO DE MAGATZEM 
AMB CARRETIILES 

Sallent Mosso de magatzem Imprescindible carnet de carretilles elevadores 
i experiència. És busca persona entre 30 i 40 
anys. 

Interessats /des enviar currículum a: 
sll.ofertesfeina@sallent.cat Ref. 308904 

CONDUCTOR AMB 
CARNET DE PRIMERA + 
CAP 

Sallent Repartidor Imprescindible carnet de primera + CAP, pel 
transport de mercaderies. 

Interessats /des enviar currículum a: 
sll.ofertesfeina@sallent.cat Ref. 308903 

CONDUCTOR AMB 
CARNET D 

Sallent Conductor Imprescindible experiència, contracte per 
substitució de vacances amb possibilitat de 
renovació. 

Interessats /des enviar currículum a: 
sll.ofertesfeina@sallent.cat Ref. 309890 

PROFESSOR/A D’ANGLÈS Sallent Professorat Professor d'anglès per diferents edats. Domini 
de les TIC 

Interessats /des enviar currículum a: 
sll.ofertesfeina@sallent.cat Ref. 310214 

MOSSO DE MAGATZEM Sallent Mosso de magatzem Nivell d’estudis mínim ESO o equivalent. Carnet 
B i vehicle per arribar al lloc de treball. Domini 
de les TIC. Es valorarà experiència laboral. 

Interessats /des enviar currículum a: 
otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 58 

ELECTROMECÀNIC Sallent Electromecànic Experiència mínima de 12 mesos. CFGM o CFGS 
d’electromecànica o similar. Permís de conduir 
i vehicle propi. Contracte a jornada completa, 
torns rotatius: matí (de 6:00 a 14:00 h) - tarda 
(de 14:00 a 22:00 h) - nit (de 22:00 a 6:00 h). 

Interessats /des enviar currículum a: 
otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 66 

CAP DE MANTENIMENT 
(MECATRÒNICA) 

Sallent Cap de manteniment Cap de manteniment interdisciplinar amb 
coneixements tècnics de mecànica, electrònica, 
control i informàtica per a indústria 
metal·lúrgica (mecatrònica). Imprescindible: 
Experiència mínima de 5 anys en reparació i 
manteniment correctiu i preventiu de 

Interessats /des enviar currículum a: 
otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 68 
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maquinària industrial. Experiència en màquines 
de control numèric Kaltenbach (serra cinta KBS 
1001, serra de disc HDM 1432, trepant KDM 
1015, línia de granallat i pintura Gietart). 
Experiència amb màquines de producció (pont 
grua Konecranes, GH i Jaso, màquines de 
soldadura, instal·lacions elèctriques, aire 
comprimit i gasos. Experiència en treballs en 
altura. Disponibilitat per desplaçar-se entre les 
diverses empreses del grup. Nivell alt de 
castellà i anglès parlat i escrit. 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVA 

Sallent Auxiliar administrativa Persona responsable amb capacitat 
d’autogestió, atenció telefònica, gestió 
d’agendes, recerca de clients. 

Interessats /des enviar currículum a: 
sll.ofertesfeina@sallent.cat Ref. 310970 

PERSONAL DE NETEJA Sallent Personal de neteja Les bases que regulen aquest procés selectiu es 
publicaran íntegrament a la web municipal 
www.sallent.cat i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament.  
 

Interessats/des enviar currículum a :  
Les instàncies de sol·licitud per participar en el 
procés hauran de ser presentades per qualsevol de 
les formes previstes en la bases dins el termini de 
10 dies hàbils. 

INFERMER/A Sallent Infermer/a Les funcions principals seran l'atenció 
assistencial a tots els treballadors de la 
companyia així com una gran part 
administrativa (gestió de baixes, control de 
protocols) també portarà les funcions de 
coordinació i gestió de la plantilla del resta de 
torns i infermers. 
Diplomat/a, Grau de Infermeria. 
Viure per la zona de Manresa o rodalies. 
Persona responsable i organitzada 

Interessats /des enviar currículum a: 
sll.ofertesfeina@sallent.cat  Ref. 311929 

PERSONAL DE NETEJA Sallent Personal de neteja Edat indiferent 
Vehicle propi i carnet de conduir 
(Imprescindible, si el candidat no compleix 
aquest requisit es descartarà) 
Experiència en neteja (Valorable) 
Castellà parlat i entès adequadament 

Interessats /des enviar currículum a: 

sll.ofertesfeina@sallent.cat  Ref. 311928 

GRAVADOR/A DE DADES Sallent Gravador/a de dades Majors d’edat. 
Experiència en feines similars. 

Interessats /des enviar currículum a: 

sll.ofertesfeina@sallent.cat Ref. 311549 

AUXILIAR DE GERIATRIA Sallent Auxiliar de geriatria Imprescindible titulació: CFGM d’auxiliar 
d’infermeria o atenció a persones en situació 
de dependència o CP d’atenció sociosanitària 
en institucions o domicilis. Mitjà de transport 
per accedir al lloc de treball. 

Interessats/des enviar currículum  a : 
sll.ofertesfeina@sallent.cat Ref. 412563 
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DINAMITZADOR/A 
JUVENIL – VETLLADOR/A 

Sallent Integrador Social Imprescindible titulació: CFGS d’integració 
Social.  Tenir entre 18 i 29 anys. Persona 
resolutiva i amb iniciativa. 

Interessats/des enviar currículum  a : 

sll.ofertesfeina@sallent.cat Ref. 412564 

FORMADOR Sallent Formador Busquem persona amb resolució de conflictes, 
iniciativa, adaptabilitat. 
La Seva feina seria porta un grup de joves i 
formar en el sector laboral de jardineria i 
construcció. 

Interessats/des enviar currículum a :  
Les instàncies de sol·licitud per participar en el 
procés hauran de ser presentades per qualsevol de 
les formes previstes en la bases dins el termini de 
10 dies hàbils. 

 
                                       MANRESA I BAGES   

CONDUCTOR DE CAMIÓ Manresa Rutes per Catalunya, càrrega i 
descàrrega de camions. 

Certificat de discapacitat igual o superior al 
33%. Permís de conduir C, CAP de transport de 
mercaderies i targeta del tacògraf digital. 
Experiència en l’ocupació 6 mesos. 

Interessats/des enviar currículum  a : 
otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 40 

NETEJA Manresa Operari de neteja Persones inscrites al Programa de Garantia 

Juvenil. Imprescindible experiència en 

empreses de neteja i vehicle propi. 

Interessats/des enviar currículum  a : 

otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 43 

COMPTABLE Manresa Comptable Titulació universitària en ADE o 

comptabilitat i finances, o ciències 

empresarials. Per tancament i obertura de 

l’exercici comptable, confecció de llibres 

fiscals, tramitacions d’impostos, 

declaracions censals… 

Interessats/des enviar currículum  a : 
otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 49 

VIGILANT DE SEGURETAT 
AMB TIP 

Manresa Vigilància Imprescindible TIP i curs de reciclatge 

actualitzat. Jornada complerta amb torn partit. 

Per vigilància i control en una superfície 

comercial a Manresa. 

Interessats/des enviar currículum  a : 
otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 50 

CONDUCTOR DE CAMIÓ Manresa Conductor de camió Permís de conduir C o C+E, CAP de transport de 
mercaderies i targeta del tacògraf digital. 
Experiència en l’ocupació 12 mesos. 

Interessats/des enviar currículum  a : 

otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 60 

FRIGORISTA Manresa Frigorista Oficial de 1a. Jornada complerta amb torn de 
matí de 07:00 a 15:00 de dilluns a divendres. 

Interessats/des enviar currículum  a : 
otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 62 

NETEJA – CAMBRERS DE 
PISOS 

Monestir de 
Montserrat 

Neteja Persona amb experiència en neteja, 
preferiblement en hotels o residències. 
Imprescindible transport. Contracte de 35 
hores setmanals per treballar 5 dies a la 
setmana i 2 de festius. 

Interessats/des enviar currículum  a : 
otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 65 

INFERMER/A Sant Vicenç de 
Castellet 

Infermer/a Diplomatura o Grau en Infermeria. Experiència 
mínima de 12 mesos. Permís de conduir i 
vehicle propi per accedir al lloc de treball. 

Interessats/des enviar currículum  a : 

otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 67 

DELINEANT/PROJECTISTA Manresa Delineant/ Projecticta Estudis finalitzats relacionats amb l’ocupació 
de delineant/projectista. Experiència en 

Interessats/des enviar currículum  a : 

otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 69 
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l’ocupació. Nivell expert d’AUTOCAD. Domini 
eines ofimàtiques (OutlooK, Excel, Word). 
Permís de conduir i vehicle propi. Es valoraran 
coneixements d’electricitat, domòtica i 
hidràulica i nivell alt d’anglès. 

AJUDANT DE 
CUINA/NETEJA 

Manresa Ajundant de cuina/Neteja Persona amb experiència en cuina per preparar 
de manera autònoma el menú seguint les 
indicacions del cap de cuina. Cal cuinar, servir 
el sopar, neteja de cuina, neteja d’equipaments 
(habitacions, sales comunes, despatxos.....). 
Feina en torn de tarda i cap de setmana. 

Interessats/des enviar currículum  a : 
otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 70 

PERSONAL DE NETEJA Avinyó Personal de neteja Experiència en neteja i mitjà de transport per 
accedir al lloc de treball. 

Interessats/des enviar currículum  a : 
otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 71 

AUXILIAR DE GERIATRIA Avinyó Auxiliar de geriatria Imprescindible titulació: CFGM d’auxiliar 
d’infermeria o atenció a persones en situació 
de dependència o CP d’atenció sociosanitària 
en institucions o domicilis. Mitjà de transport 
per accedir al lloc de treball. 

Interessats/des enviar currículum  a : 
otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 72 

EDUCADOR/A SOCIAL Sant Fruitós de 
Bages 

Educador/a Social Diplomatura o Grau en Educació Social o CFGS 
d’animació sociocultural. Experiència mínima 
de 12 mesos. Informàtica: Office i Internet a 
nivell d’usuari. Mitjà de transport per accedir al 
lloc de treball. 

Interessats/des enviar currículum  a : 
otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 73 

AUXILIAR DE GERIATRIA Sant Vicenç de 
Castellet 

Auxiliar de geriatria CFGM d’auxiliar d’infermeria o atenció a 
persones en situació de dependència o CP 
d’atenció sociosanitària en institucions o 
domicilis. Experiència mínima de 12 mesos. 
Mitjà de transport per accedir al lloc de treball. 

Interessats/des enviar currículum  a : 

otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 74 

CUINER/A Sant Vicenç de 
Castellet 

Cuiner/a CFGM de cuina i gastronomia. Formació en 
manipulació d’aliments i higiene alimentària. 
Experiència mínima de 36 mesos. Mitjà de 
transport per accedir al lloc de treball. 

Interessats/des enviar currículum  a : 
otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 75 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIU/IVA 

Artés Auxiliar administratiu/iva Experiència mínima de 12 mesos. 
Coneixements d’ofimàtica, especialment 
MICROSOFT EXCEL. Tasques: atenció 
telefònica, gestió, seguiment i control del 
servei al client, expedició de la documentació 
corresponent i registre de dades. 

Interessats/des enviar currículum  a : 

otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 76 

BERGUEDÀ 

AUXILIAR D’INFERMERIA 
PER CENTRE RESIDENCIAL 

Puig-Reig Auxiliar d’infermeria per 
centre residencial 

Titulació de Cicle Formatiu de Grau Mig de 
Cures auxiliars d’infermeria o d’atenció a 

Interessats/des enviar currículum  a : 
ofertesberga.soc@gencat.cat Ref. 12689 
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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. 

AUXILIAR D’INFERMERIA 
PER A CENTRE D’ATENCIÓ 
A PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 
 

Puig-Reig Auxiliar d’infermeria per a 
centre d’atenció a persones 
amb discapacitat 

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 

METGE/SA Puig-Reig Metge/sa Llicenciatura o Grau en Medicina.        
Valorable: formació complementària en cures 
pal·liatives, medicina de família, medicina 
interna o gerontologia/geriatria. Experiència en 
àmbit sociosanitari, hospitalari o residencial. 
Molt valorable el MIR en geriatria o 
experiència professional en l’àmbit de la salut 
mental. 

Interessats/des enviar currículum  a : 
ofertesberga.soc@gencat.cat Ref. 12788 

INFERMER/A PER A 
CENTRE RESIDENCIAL 

Puig-Reig Infermer/a per centre 
residencial 

Imprescindible: Diplomatura o Grau en 
Infermeria. 

Valorable: desitjable experiència mínima d’un 
any en atenció primària, en hospital o 
residències de tercera edat. Es valorarà la 
formació en àrea geriàtrica i la formació 
complementària en foment de la igualtat. 
Residència a la comarca del Berguedà o Bages. 

Interessats/des enviar currículum  a : 
ofertesberga.soc@gencat.cat Ref. 12790 

INFERMER/A PER CENTRE 
D’ATENCIÓ A PERSONES 
AMB DISCAPACITAT 

Puig-Reig Infermer/a per centre 
d’atenció a persones amb 
discapacitat 

Diplomatura o Grau en Infermeria.       
Valorable: desitjable experiència mínima d’un 
any en atenció primària, en hospital o 
residències de tercera edat. Es valorarà la 
formació en àrea geriàtrica i la formació 
complementària en foment de la igualtat. 
Residència a la comarca del Berguedà o Bages. 

Interessats/des enviar currículum  a : 
ofertesberga.soc@gencat.cat Ref. 12798 

CUINER/A PER CENTRE 
RESIDENCIAL 

Puig-Reig Cuiner/a per centre 
residencial 

Persona amb formació específica de cuina i 
experiència mínima de 6 mesos com a cuiner/a 
en restaurant, preferiblement de centres 

Interessats/des enviar currículum  a : 
ofertesberga.soc@gencat.cat Ref. 12682 
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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. 

AUXILIAR DE FARMÀCIA Puig-Reig Auxiliar de farmàcia Titulació d’auxiliar de farmàcia.            
Valorable: desitjable experiència mínima d’un 
any en atenció primària, en hospital o 
residències de tercera edat. Es valorarà la 
formació en àrea geriàtrica i la formació 
complementària en foment de la igualtat. 
Residència a la comarca del Berguedà o Bages. 

Interessats/des enviar currículum  a : 
ofertesberga.soc@gencat.cat Ref. 12674 

ADRECES D´INTERÈS PER OFERTES 

 
http://www.xaloc.diba.cat                                                                                                                http://www.el divendres.com                                      

 

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

 FEINES D’ESTIU  

 

Webs parcs aquàtics o d’atraccions: 

Ofertas de trabajo en PortAventura World – Salou (Tarragona) 

https://www.illafantasia.com/contact.php 

Treballa al Tibidabo | Parc d'atraccions Tibidabo 

Water World, el parque acuático de la Costa Brava. El mejor parque acuático de la Costa Brava 

 

Concerts Eivissa: 

Ofertes de Treball a Eivissa per a la temporada d'estiu 2021 (welcometoibiza.com) 

 

mailto:ofertesberga.soc@gencat.cat
http://www.infojobs.net/
https://www.portaventuraworld.com/nosotros/trabaja-con-nosotros
https://www.illafantasia.com/contact.php
https://www.tibidabo.cat/ca/ofertes-de-feina
https://waterworld.es/es/bolsa_de_trabajo.html
https://ca.welcometoibiza.com/agenda-ibiza/trabajo-y-formacion/ofertas-de-trabajo-en-ibiza-verano/?reload=511005


          Vine al servei d’ocupació i t’informarem d’altres opcions! 

 OPORTUNITATS DE NEGOCI  

 
Volem donar a conèixer els locals buits que hi ha al nostre municipi. Un local buit sempre pot ser 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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