
 
     
 
 

RECULL SETMANAL D’OFERTES DE FEINA del 10 de maig al 17 de maig de 2021 
 

OFERTA POBLACIÓ DESCRIPCIÓ REQUISITS CONTACTE 

SALLENT 

ADMINISTRATIU/VA 
LOGÍSTICA 

Sallent Administratiu/va logística 
(baixa de maternitat) 

Estudis mínims Cicle Formatiu Grau Superior 
Es valora experiència en SAP 

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

SOLDADOR 
TIG/POLIDOR 

Sallent Soldador TIG/ polidor Experiència en l´ocupació, interpretació de 
plànols .  
Ús d´eines especifiques i verificació . 
 

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

AJUDANT DE PALETA 
/MANOBRE 

Sallent Ajudant de paleta per empresa 
de construcció 

Experiència en l´ocupació. Persona responsable i 
polivalent. Imprescindible  carnet de conduir  i 
CV amb fotografia. 
 

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

DISSENYADORS I 
INTERIORISTES 

Sallent Dissenyadors i interioristes Estudis mínims Cicle Formatiu Grau Superior 
Experiència mínima de 2 anys en tasques 
similars. 
Domini de programes de 3D (Autocad, Domus 
3D). Es valorarà 3D Studio. 
Domini de retoc fotogràfic per millorar 
infografies. 
Nivell mitjà d'Excel 
Nivell mitjà d'anglès. 

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

AGENTS 
COMERCIANTS 

Sallent Assessor/a comercial per 
entitat bancària. 
Captació i desenvolupament de 
clients. 
Formació pagada per l'entitat. 
Contracte mercantil 

Persona proactiva amb dots comercials, que li 
agradi al tracte amb les persones i amb ganes 
d'aprendre l'activitat de ser assessor/a. 
 

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

ADMINISTRATIU/IVA 
COMPTABLE 
 

Sallent Administratiu/iva comptable 
 

CFGM administració. 
Coneixements del paquet OFFICE (ACCESS, 
WORD, EXCEL I OUTLOOK). 

Interessats /des enviar currículum a: 
sll.ofertesfeina@sallent.cat 
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MECÀNIC - SOLDADOR Sallent Mecànic amb coneixements de 
soldadura. 

Estudis de mecànica o soldadura, experiència 
demostrable mínima de 2 anys. 

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

PREPARACIÓ MENJAR 
I VENDA DIRECTE 

Sallent Preparació de menjar per 
emportar. 
Neteja i prioritzar la higiene del 
establiment. 
Venda directe al consumidor. 

Manipulació d’aliments. 
Bona atenció de cara al públic. 

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

OFICIAL FRESADOR Sallent Oficial fresador/a 
 

Persona capaç de treballar de manera 
autònoma. Coneixement de l´ofici amb 
experiència mínima de 5 anys . 
 

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

MUNTADORS 
INSTAL·LADORS DE 
PLAQUES D’ENERGIA 
SOLAR 

Sallent Muntadors instal·ladors de 
plaques d'energia solar 

Persona jove, polivalent amb ganes d'aprendre 
l'ofici d'instal·lació de plaques solars. 

Realitzarà treballs en altura. 

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

ADMINISTRATIU/IVA 
COMERCIAL 

Sallent CONVENI DE PRÀCTIQUES NO 
LABORALS PER A PERSONES 
JOVES. Imprescindible:  
Persones desocupades i 
inscrites al SOC, que tinguin 
entre 18 i 25 anys o siguin 
beneficiàries de Garantia 
Juvenil i amb menys de tres 
mesos d’experiència laboral 
relacionada amb la titulació. 
 

CFGM de gestió administrativa o CFGS 
d’administració i finances. Permís de conduir B. 
Coneixements del paquet OFFICE (ACCESS, 
WORD, EXCEL I OUTLOOK). 

Interessats /des enviar currículum a: 

otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 35 

ADMINISTRATIU/IVA 
ATENCIÓ AL CLIENT 

Sallent CONVENI DE PRÀCTIQUES NO 
LABORALS PER A PERSONES 
JOVES. Imprescindible:  
Persones desocupades i 
inscrites al SOC, que tinguin 
entre 18 i 25 anys o siguin 
beneficiàries de Garantia 
Juvenil i amb menys de tres 
mesos d’experiència laboral 
relacionada amb la titulació. 
 

CFGM de gestió administrativa o CFGS 
d’administració i finances. Permís de conduir B. 
Coneixements del paquet OFFICE (ACCESS, 
WORD, EXCEL I OUTLOOK). 

Interessats /des enviar currículum a: 
otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 36 

CONDUCTOR 
D'AUTOCARS 

Sallent Conductor d’autocars Busquem persona amb ambició, carnet de 
conduir D+ CAP (transport de passatges). 
 
Coneixements de mecànica. 

Interessats /des enviar currículum a: 
sll.ofertesfeina@sallent.cat 
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TEIXIDORS/ES Sallent Teixidors/es Persona jove amb ganes d'aprendre l'ofici. 
L’empresa formarà a les persones, l’empresa 
necessita candidats que busquin una estabilitat 
laboral. 

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

 
                                       MANRESA I BAGES   

 

PROFESSOR/A 
D’AUTOESCOLA   

Lloc de treball 
a la Comarca 

del Bages 

Professor/a d’autoescola Titulació de professor de formació viària. Permís 
de conduir B. 
 

Interessats/des enviar currículum  a : 
otg_manresa.soc@gencat.cat Ref. 17. 

FUSTER ALUMINI Navarcles Fuster alumini experiència en fabricació i instal·lació de 
tancaments en alumini. Carnet B. 

 

Interessats/des enviar currículum  a : 
otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 34 

SOCORRISTA Talamanca Socorrista titulació que habilita per fer les tasques de 
socorrista en piscines públiques. Cal mitja de 
transport per arribar al lloc de treball. 

Interessats/des enviar currículum  a : 

otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 37 

CONDUCTOR DE 
CAMIÓ 

Manresa recollida de residus, càrrega i 
descàrrega de material 
(bidons/palets), fer l’albarà 
corresponent. 

Permís de conduir C i CAP de transport de 
mercaderies. Valorable: carnet ADR per matèries 
perilloses. 

Interessats/des enviar currículum  a : 
otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 39 
 

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 

ADMINISTRATIU/IVA 
COMPTABLE 

Artés Administratiu/iva comptable Experiència en tasques de comptabilitat, 
conciliacions bancàries, tancaments, impostos, 
etc. Coneixements d’informàtica. Permís de 
conduir B. 

Interessats/des enviar currículum  a : 

otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 42 

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 

RECEPCIONISTA – 
ADMINISTRATIU/VA 

Manresa Customer Service polivalent Estudis mínims de Graduat escolar o equivalent. 

Imprescindible català, castellà i anglès a nivell 

First cerificate. 

Interessats/des enviar currículum  a : 

otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 44 

OPERARI INTERIOR DE 
LA MINA 

Súria Operari interior de la mina Certificat de discapacitat igual o superior al 

33%. Permís de conduir B, títol d’ESO o similar, 

3-6 mesos d’experiència en interior de mines 

Interessats/des enviar currículum  a : 

otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 45 

AGENT COMERCIAL 
AMB ALEMANY 

Sant Vicenç de 
Castellet 

Agent Comercial Certificat de discapacitat igual o superior al 

33%. Llicenciatura o Grau en Enginyeria 

Química. Nivell superior d’alemany i anglès. 

Permís de conduir B. Disponibilitat per viatjar un 

90% del temps. Experiència mínima de 5 anys en 

Interessats/des enviar currículum  a : 

otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 46 
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el sector. Coneixements de SAP. Valorable: 

Estudis relacionats amb Belles Arts. 

AGENT COMERCIAL 
AMB XINÈS 

Sant Vicenç de 
Castellet 

Agent Comercial Certificat de discapacitat igual o superior al 

33%. Llicenciatura o Grau en Enginyeria 

Química. Nivell superior de xinès i anglès. 

Permís de conduir B. Disponibilitat per viatjar un 

90% del temps. Experiència mínima de 5 anys en 

el sector. Coneixements de SAP. Valorable: 

Estudis relacionats amb Belles Arts. 

Interessats/des enviar currículum  a : 
otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 47 

AGENT COMERCIAL 
AMB HOLANDÈS 

Sant Vicenç de 
Castellet 

Agent Comercial Certificat de discapacitat igual o superior al 

33%. Llicenciatura o Grau en Enginyeria 

Química. Nivell superior d’holandès i anglès. 

Permís de conduir B. Disponibilitat per viatjar un 

90% del temps. Experiència mínima de 5 anys en 

el sector. Coneixements de SAP. Valorable: 

Estudis relacionats amb Belles Arts. 

Interessats/des enviar currículum  a : 
otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 48 

 ADREÇES D´INTERES 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 

 

 OPORTUNITATS DE NEGOCI  

 
Local ubicat al carrer Santa Cristina número 5-7. Local conegut al poble des de 1991 ha funcionat amb èxit, com a Escola de dansa. 
Està compost de baixos i primera planta amb aproximadament 110 metres quadrats per local , per a impartir-hi classes de dansa i/o 
similars. 
Amb molta llum, parquet, miralls, vestuari i garatge... Possibilitats de crear una zona d´espera/cafeteria.  
 
Ideal per a grup d’emprenedors, professors o professionals per a compartir l´espai i les despeses del lloguer. 
 
Per més informació contactar : 687 549 501 / salicervia@gmail.com ( Sali Cervià)  
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