
                                                                SALLENT 

OFERTA POBLACIÓ REQUISITS CONTACTE 
VENEDOR/A PER BOTIGA Sallent Bona comunicació i tracte, coneixement d’eines. Interessats/ades enviar currículum a: 

sll.ofertesfeina@sallent.cat Ref. 330604 

VENDOR/A ALIMENTS PRECUINATS Sallent Bona comunicació, responsabilitat. És valorarà el 
carnet de manipulació d’aliments. 
Horari de dijous a diumenges mati. 

Interessats/ades enviar currículum a: 
sll.ofertesfeina@sallent.cat Ref. 328969 

LAMPISTA Sallent Cursos de fontaneria. 
Experiència mínima: Fontaneria, canonades, 
bombeig. 
Amb ganes d’aprenentatge. 
Torns: matins, tardes o nits. 

Interessats/ades enviar currículum a: 
sll.ofertesfeina@sallent.cat Ref. 328963 

PEONS PER MECANITZATS Sallent Formar part d'un equip jove. 
No és necessari tenir experiència, però si té 
nocions de mecanitzat millor. 
Que disposi de carnet de conduir. 

Interessats/ades enviar currículum a: 
sll.ofertesfeina@sallent.cat Ref. 326926 

TEIXIDOR/A Sallent Persona amb ganes d’aprendre l’ofici, no és 
necessari una experiència prèvia. 
Compromís. 

Interessats/ades enviar currículum a: 
sll.ofertesfeina@sallent.cat Ref. 326638 

PEÓ DE MAGATZEM Sallent Experiència en el sector, saber realitzar inventaris 
i mantenir un control dels productes. 

Interessats/ades enviar currículum a: 
sll.ofertesfeina@sallent.cat Ref. 326635 

TORNER i/o FRESADOR Sallent Experiència prèvia. Interessats/ades enviar currículum a: 
sll.ofertesfeina@sallent.cat Ref. 330581 

COMPTABLE Sallent Experiència prèvia. Interessats/ades enviar currículum a: 
sll.ofertesfeina@sallent.cat Ref. 330577 

SOLDADORS/ES Sallent Persones amb coneixements de soldadura i 
experiència demostrable. 

Interessats/ades enviar currículum a: 
sll.ofertesfeina@sallent.cat Ref. 330595 

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

Interessats/ades enviar currículum a: 
sll.ofertesfeina@sallent.cat Ref. 326638 

PEÓ DE FABRICACIÓ Sallent Fabricació de motlles i models, persona amb 
ganes d'aprendre un ofici de mecanitzador i 
evolucionar professionalment. 

Interessats/ades enviar currículum a: 
sll.ofertesfeina@sallent.cat Ref. 326926 
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CONDUCTORS DE MÀQUINARIA Sallent Persona amb coneixement per conducció de 
varies maquines. Plataforma elevadora, 
carretilles, dúmper, pont grua... 

Interessats/ades enviar currículum a: 
sll.ofertesfeina@sallent.cat Ref. 330404 

PROFESSOR/A D’ANGLÈS Sallent Persona per realitzar classes a grups reduïts 
d'alumnat en format extraescolar. 
Per nivell d'educació primària, secundària i de 
batxiller. 

Interessats/ades enviar currículum a: 
sll.ofertesfeina@sallent.cat Ref. 328972 

PERSONAL PER GRANJA Sallent Persona per treballar en una granja del municipi, 
amb ganes d’aprendre l’ofici. 

Interessats/ades enviar currículum a: 
sll.ofertesfeina@sallent.cat Ref. 330592 

CAP DE MANTENIMENT D'EQUIPS 
ELECTROMECÀNICS 

Sallent Experiència laboral mínima de 5 anys en lloc 
similar. Titulació universitària en Enginyeria 
Mecatrònica. Permís de conduir B. Nivell superior 
d'anglès. Ofimàtica avançada. Tasques: 
responsabilitzar-se del pla de treball, reparació i 
control preventiu, revisions de manteniment 
preventiu de les instal·lacions i gestió de la 
documentació. 

Interessats/ades envieu currículum a 
otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 81. 

                                              MANRESA 

LLAUNER/ELECTRICISTA Manresa Imprescindible experiència demostrable en 
l’ocupació. Tasques: Instal·lacions d’aigua, gas, 
calefacció i aire condicionat. 

Interessats/ades envieu currículum a 
otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 67 

PEÓ DE LA 
CONSTRUCCIÓ/SANEJAMENT 

Manresa Imprescindible permís de conduir C. Tasques de 
sanejament i reparació de canonades, maneig de 
càmera de CCTV i conducció de camió. Es valorarà 
formació en prevenció de riscos laborals. 

Interessats/ades envieu currículum a 
otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 69 

VENEDOR/A PRODUCTES DE JOC 
ONCE 

Manresa Imprescindible tenir reconeguda la discapacitat 
mínima del 33%  o incapacitat de l’INSS. Es 
valorarà positivament experiència en tasques 
d’atenció al públic i disposar de vehicle propi. 

Interessats/des envieu CV a 
otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 70 

FUSTER Súria Imprescindible formació en l’àmbit de la fusta i 
curs de prevenció de riscos laborals de 20 h de la 
fusta o de 60 h de la construcció. Tasques 
d’ajudant de fuster: manteniment de mobles, 
portes, finestres... 

Interessats/ades envieu currículum a 
otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 71 
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OPERADOR/A DE MÀQUINA DE 
COSIR PLANA 

Sant Joan de 
Vilatorrada 

Imprescindible experiència en l’ocupació. Tasques 
de confecció de roba de vestir. 

Interessats/ades envieu currículum a 
otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 72 

AJUDANT DE FUSTER ALUMINI Castellgalí Imprescindible saber utilitzar les eines de l’ofici: 
trepans, radials, etc. Carnet de conduir B. Horari 
de feina: de 08:00 a 13:30 i 14:30 a 17:00. 

Interessats/ades envieu currículum a 
otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 73 

CUIDADOR/A PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 

Santpedor Imprescindible titulació: CFGM d’auxiliar 
d’infermeria,  CFGM d’atenció a persones 
dependents, CFGS d’integració social o CP 
d’atenció sociosanitària. 

Interessats/ades envieu currículum a 
otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 75. 

CUINER/A Santpedor Imprescindible: Nivell formatiu mínim d’ESO o 
EGB. Experiència mínima de 2 anys en cuina de 
col·lectivitats. Carnet de manipulació d’aliments. 
Es valorarà tenir formació en cuina. 

Interessats/ades envieu currículum a 
otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 77. 

NETEJADOR/A L’Estany (Moianès) Tasques de neteja de la llar. Contracte a temps 
parcial (50% de la jornada). 

Interessats/ades envieu currículum a 
otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 80. 

DIRECTOR/A FINANCER   Manresa Experiència laboral mínima de 5 anys en lloc 
similar. Titulació universitària en Administració i 
direcció d'empreses. Permís de conduir B. Nivell 
nadiu de coreà. Nivell superior d'anglès. Ofimàtica 
avançada. Disposat a viatjar. Tasques: 
Comptabilitat i pagaments, control de comptes i 
report a l'empresa matriu de Corea del Sud. 
Pagament d'impostos i salaris. Relacions amb la 
central a través dels canals i protocols interns. 

Interessats/ades envieu currículum a 
otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 82. 

ELECTRICISTA Sant Vicenç de 
Castellet 

Imprescindible formació reglada mínima: FPI o 
CFGM en electricitat. La feina consisteix en 
muntatge de quadres elèctrics per a maquinària. 
Horari de feina de 09:00 a 13:00 i de 14:00 a 
18:00. 

Interessats/ades envieu currículum a 
otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 83. 

CUIDADOR/A PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 

Sant Vicenç de 
Castellet 

CFGM d’auxiliar d’infermeria,  CFGM d’atenció a 
persones dependents, CFGS d’integració social o 
CP d’atenció sociosanitària.   

Interessats/ades envieu currículum a 
otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 84. 

NETEJADOR/A Santpedor Imprescindible vehicle propi. Es valorarà 
experiència fent tasques de neteja en 
instal·lacions sanitàries i/o assistencials. 

Interessats/ades envieu currículum a 
otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 85. 
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              BERGUEDÀ 
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 
  

Cuidador/a Puig-Reig Formació de Cicle de Grau mig en Cures 
d’infermeria o Dependència; o bé, certificat de 
professionalitat d’atenció a persones dependents 
en institucions. 

Interessats envieu currículum a 
ofertesberga.soc@gencat.cat Ref. 10886 
 

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. 
-Capacitats de treball en equip, comunicació 
interpersonal, iniciativa, adaptabilitat i 
empatia amb els residents. 

Interessats envieu currículum a 
ofertesberga.soc@gencat.cat Ref. 11598 
 

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. 11597 

Cuidadors/es Berga Formació reglada Cicle formatiu de grau mig 
d’Atenció a persones dependents o bé el 
Certificat de professionalitat d’Atenció a persones 
dependents en institucions. 
-També es pot valorar la formació de Cicle 
formatiu de grau mig de Cures auxiliars 

Interessats envieu currículum a 
ofertesberga.soc@gencat.cat Ref. 18917 
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d’infermeria i el Certificat de professionalitat 
d’Atenció a persones dependents en 
domicilis. 

Treballador/a Social Berga Grau o Diplomatura de Treball Social. Interessats envieu currículum a 
ofertesberga.soc@gencat.cat Ref. 19156 

Treballador/a Social Casserres Grau o Diplomatura de Treball Social. 
Coneixement d’usuari d’internet i office. 
Català i castellà nivell mig com a mínim. 

Interessats envieu currículum a 
ofertesberga.soc@gencat.cat Ref. 19688 

                 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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