RECULL SETMANAL D'OFERTES DE FEINA del 18 al 25 de Desembre 2018
IMPORTANT: Per accedir a les ofertes gestionades pel Servei d'Ocupació de l'Agència cal adjuntar el CV i el número de DNI
Oferta
Població
Descripció
Requisits
Contacte
OFERTES GESTIONADES PEL SERVEI D'ORIENTACIÓ DE L'AGÈNCIA
MECÀNIC

COMERCIAL

COMERCIAL

AJUDANT/A DE
CUINA
PERSONAL PER
DPT. DE
COMPRES

ASSESSOR/A DE
PRODUCTE

AUXILIAR DE
GERIATRIA

Berga

Funcions: manteniment de maquinaria, a
les pròpies instal·lacions i a casa de
client. Jornada completa.

Permís de conduir i vehicle propi.

Bagà

Funcions: Assessorament i venta de
productes de papereria a petites i grans
empreses. Relació contractual com a
freelance.

Permís de conduir B i vehicle propi.

Berga

Funcions: Venta i atenció a clients, Obrir
cartera de clients, visitar, concertar
visites telefòniques, emissió de
raports,... Jornada completa.

Mínim 1 any d’experiència en vendes i
telemàrqueting. Permís de conduir B i
vehicle propi. Català parlat amb
fluïdesa. Bon nivell de comunicació i
relació interpersonal, treball en equip.

Berga

Funcions: Atenció als clients a la barra i
taules de l’establiment. Jornada de 13
hores/setmana. Divendres i dissabtes a
la tarda.

Valorable experiència. Bon nivell de
català i castellà.

Berga

Funcions: gestió i negociació amb
proveïdors, aprovisionament i gestió
d’estocs. Jornada completa.

Mínim Grau superior en branca
empresarial i/o titulació universitària.
Bon nivell d’ofimàtica, sobretot Excel. Es
valorarà experiència laboral i
relacionada.

Berguedà

Funcions: assessorament i venda de
productes cosmètics i de neteja a clients
(tant particulars com empreses).
Formació a càrrec de l’empresa. Horari
flexible.

Imprescindible permís de conduir i
vehicle propi. Valorable experiència en
feines de cara al públic.

Puig-Reig

Funcions: suport en totes les activitats
de la vida diària dels residents. Horari:
de 7 a 15 h. i de 14 a 22 h.

Imprescindible formació en tècnic de
grau mitjà d’atenció sociosanitària o el
certificat de professionalitat d’atenció
sociosanitària. Valorable experiència.

ocupacio@adbergueda.cat

ocupacio@adbergueda.cat

ocupacio@adbergueda.cat

ocupacio@adbergueda.cat

ocupacio@adbergueda.cat

ocupacio@adbergueda.cat

ocupacio@adbergueda.cat
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ESTETICIÉN

Berga

CAMBRER/A

Avià

Funcions: realització de tractaments
facials i corporals d’ alta cosmètica.
Jornada de 40 hores/setmanals. De
dilluns a dissabte.
Funcions: Atenció al client tant a la barra
com a les taules. Servei de menús al
migdia i al vespre. Divendres, dissabtes i
diumenges, en horari de tarda vespre

Imprescindible experiència. Persona
adaptable i amb ganes d’aprendre. Bon
tracte amb el client.

ocupacio@adbergueda.cat

Imprescindible experiència. Català i
castellà. Permís de conduir B i vehicle
propi.

ocupacio@adbergueda.cat

BERGUEDÀ
BORSA
EDUCADOR
ESCOLA
BRESSOL
1 PLAÇA
TÈCNIC/A
AUXILIAR DE
PROMOCIÓ
ECONÒMICA

PLACES PEL
PROGRAMA
TREBALL I
FORMACIÓ

Berga

Berga

Berga

Identificador: 20181212O2. Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies hàbils
comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.
Expedient: RH AJB 2018/149. Sistema de selecció: Concurs oposició. Tipus de
personal: Laboral temporal. Grup de titulació: Subgrup C1 (anterior Grup C).
Titulació requerida: Vegeu les bases. Altres requisits: Nivell C de català
Matèries: Educació infantil i llar d'infants.
Identificador: 20181203O8. Termini de presentació de sol·licituds: 04/01/2019.
Expedient: PC-PE-01. Sistema de selecció: Concurs oposició. Tipus de personal:
Funcionari interí. Grup de titulació: Subgrup C1 (anterior Grup C). Titulació
requerida: Batxillerat, tècnic especialista de grau mitjà, o qualsevol altra titulació
equivalent al grup C1 del personal funcionari. Altres requisits: Nivell C de català.
Matèries: Administració especial sense especificar, Economia.
Està prevista la propera convocatòria de plans d’ocupació del programa Treball i
Formació2018. Cerquem persones amb els següents perfils: administratiu, bidell,
informàtic, peó d’obra pública, oficial 1ª paleta, jardiners, fusters i electricistes.
Requisits: Estar inscrits com a demandants d’ocupació no ocupats al Servei
d’Ocupació de Catalunya. No ser perceptors de cap prestació, subsidi o renda,
excepte la Renda Garantida de Ciutadania. Tenir estudis concrets en funció de la
plaça.

http://www.ajberga.cat/ajberg
a/apartats/index.php?apartat=
139

http://cido.diba.cat/oposicions
/8295151/1-placa-de-tecnicauxiliar-de-promocioeconomica-ajuntament-deberga

Adreçar-se a l'Oficina de
Treball de la Generalitat de
Catalunya de BERGA
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CUINER/A OF.1ª
o 2ª Ref.
37461:
OPERARI/A
INDUSTRIA
ALIMENTARIA
Ref.:
FA04450473
DEPENDENT/A
DE PEIXETERIA
Ref.:
FA04446980

Berga

Funcions: fer-se càrrec de la cuina i
gestionar l’elaboració
dels plats del menú del dia i per
preparar tapes. Jornada completa en
horari de matí.

Imprescindible experiència.

Adreçar-se a l'Oficina de
Treball de la Generalitat de
Catalunya de BERGA

Berguedà

Funcions: elaboració d'embotits. Jornada
completa.

Cicle formatiu de grau mig. Català i
castellà. Experiència en el sector de
l'alimentació (càrniques). Permís de
conduir.

FEINA ACTIVA

Berguedà

Funcions: Atenció al client, despatxar en
mostrador, tall, elaboració i preparació
de comandes.

ESO. Ganes e il·lusió per a desenvolupar
un ofici. Tenir una clara orientació al
client. Disponibilitat per a treballar en
cap de setmana.

FEINA ACTIVA

ACEB

Berga

Ofertes de Feina

Servei OCUPA'T

Berga

Ocupa't

LLUÇANÈS I OSONA
ADMINISTRATI
U/VA
DEPARTAMENT
FINACER

Vic

Funcions: donar suport administratiu en
la preparació i emissió de factures a
clients. Manteniment ERP amb les dades
necessàries per a la correcta facturació.
Presentació 'informació mitjançant el
sistema SII; ordre, classificació i control
de la documentació generada

Valorable experiència prèvia en lloc
similar. Coneixements de SAP.

CERDANYA I URGELL

mailto:dinacardona@tenstalent.com
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Funcions: Atenció als clients de la sala.
Prendre nota de les comandes, servei de
plats, preparació del menjador... En
horari migdies i tardes.

Imprescindible permís de conduir i
cotxe. Valorable experiència.

CAMBRER/A

Llívia

AJUDANT DE
CUINA

Llívia

Funcions: suport a la cuina del
restaurant.

AJUDANT DE
CUINA Ref. 849

Lles de
Cerdanya

Funcions: suport a la cuina. Mitja
jornada, caps de setmana.

Preferiblement amb estudis de cuina

Funcions: atenció als clients de barra i
taules. Suport a la cuina.

Estudis bàsics. Valorable experiència.
Capacitat de realitzar la feina amb
agilitat i bona organització, sàpiguen
treballar en equip i sota pressió. Gent
amb actitud positiva i amb el compromís
de donar un bon servei.

Funcions: producció d’esmorzars, dinars
i/o sopars de la residència i dels menús
dels centres ex-terns a on es fa el servei
de càtering. Es treballarà en torns
discontinus o partits de 10,5h/dia,
setmana curta (dimarts, dijous i
divendres) o setmana llarga (dilluns,
dimecres i cap de setmana) alternades.
Horari Intensiu o partit

Experiència prèvia en cuines
hospitalàries o de residències Requerim
una persona responsable, organitzada i
amb ganes d’aprendre i treballar en
equip.

CAMBRER I
AJUDANT DE
CUINA Ref.:
817

CUINER Ref.:
855

La Molina

Puigcerdà

Imprescindible permís de conduir i
cotxe. Valorable experiència.

ocupacio@adbergueda.cat

ocupacio@adbergueda.cat
feina@cerdanya.org

feina@cerdanya.org

feina@cerdanya.org

BAGES
TÈCNIC
D’ESTUDIS Ref.:
B1-143658

Manresa

Funcions: Estudi d'obres/ projectes
d'edificació, preparació de pressupostos i
gestió global. Propostes de millora/
alternatives als projectes. Suport en

Estudis d’arquitectura. Experiència en
dpt. d'estudis d'oficina tècnica en
enginyeries o empreses constructores.
Molt valorable amb experiència en

INFOFEINA
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instal·lacions als caps d'obra que
executen les obres d'edificació.

OPERARI
SECTOR METALL
Ref.:BTpo143565
AUX.
ADMINISTRATIV
A Ref.: BMmt143525

TREBALLADOR/
A I/O
EDUCADOR/A
SOCIAL

AUXILIAR
ADMINISTRATI
U Ref.:
FA04467813

Manresa

Funcions: operari de fabrica.

Manresa

Funcions: adquisició de materials, gestió
de comandes, seguiment amb
proveïdors i priorització d'entrega.

Manresa

Manresa

Funcions: Dissenyar itineraris familiars
d'integració. Informar i orientar els
beneficiaris sobre l'accés a serveis i
activitats pròpies del programa.
Acompanyar i fer d’intermediari/a per a
la incorporació en els sistemes públics
als que tenen dret les persones
refugiades (empadronament, atenció
sanitària, escolarització, etc.

Funcions: Control i seguiment de
processos administratius, recursos
materials i econòmics del projecte.
Participar en les tasques de lliurament
d'ajudes econòmiques. Acompanyament
en les gestiones d'instal·lació en llars de
les famílies ateses. Registre en les
aplicacions de bases de dades.

instal·lacions. Valorable candidats amb
experiència com a cap d'obra
d'edificacions. Català i castellà. Permís
B.
ESO. Experiència en lloc similar.
Disponibilitat per a treballar en torns
rotatius de mati, tarda, nits i caps de
setmana.

INFOFEINA

Enginyeria tècnica Industrial. Permís de
conduir B.

INFOFEINA

Grau Treball Social o Educació Social.
Habilitat per elaborar informes, treball
en equip. Orientació a resultats.
Experiència de treball directe amb
poblacions en situació d'exclusió social.
Estar col·legiat. Certificat negatiu
d'antecedents penals específic sobre
delictes sexuals.

FEINA ACTIVA

FP o CFGS Administratiu. Nivell avançat
de català. Treball en equip, flexibilitat
per adaptar-se a situacions noves,
responsabilitat i confiabilitat.

FEINA ACTIVA
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ALTRES
SERVEI PUBLIC D'OCUPACIÓ
DE CATALUNYA
OFERTES XALOC
(diputació de
Barcelona)

Província
Barcelona

Ofertes de treball al
LLUÇANES
Ofertes de
treball a OSONA

http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici/

http://www.diba.cat/slo

http://www.llucanes.cat/projectes/ocupacio/borsa-de-treball-del-llucanes/

http://www.laplanaweb.com/treball/

Ofertes de
treball a
SOLSONA

http://www.borsasetelsis.cat/

Ofertes de
treball del
RIPOLLÈS

http://ripollesdesenvolupament.com/index.php?option=com_content&view=article&id=289&Itemid=107

BORSES
CUINERS/ES

CAMBRER/ES

Totes aquelles persones interessades en treballar de CUINERS/ES ens poden fer arribar el seu
CV. Imprescindible amb experiència.
Totes aquelles persones interessades en treballar de CAMBRERS/ES ens poden fer arribar el
seu CV. Imprescindible amb experiència.

ocupacio@adbergueda.cat

ocupacio@adbergueda.cat
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Reempresa Berguedà - NEGOCIS EN CESSIÓ

BAR
RESTAURANT
RÚSTIC AL
BERGUEDÀ
Projecte:
PC11039

BAR
RESTAURANT
CÈNTRIC A
BERGA
Projecte:
PC10719

HOTEL RURAL I
RESTAURANT
Projecte:
PC10560

Berga

Berga

Berguedà

Es cedeix un bar restaurant en
funcionament des de fa 45 anys i
gestionat sempre per la mateixa família.
Molt cèntric i situat en una important
zona comercial i d’oficines a Berga.
Ubicat en un edifici històric, el local està
molt ben conservat i compta amb tots
els requisits tècnics actualitzats. Local de
110m2, acollidor, dividit en dues zones
amb barra, una llar de foc i zona de
sofàs. Disposa de 23 taules per unes
100 persones i una terrassa exterior.
Es cedeix bar restaurant en ple
funcionament i amb 8 anys d'antiguitat,
per jubilació. Està situat en una zona
molt cèntrica i ben comunicada de la
ciutat on hi ha molts comerços, oficines,
entitats bancàries,... i és una de les
principals vies d'entrades de Berga.
Hotel Rural i Restaurant Rústic Familiar
des de 1974 i remodelat de l’any 2004 a
l’interior d’una petita població de 900
habitants dins la marca BarcelonaPirineus. L’hotel-restaurant consta de 23
places distribuïdes en 10 habitacions
dobles, 1 habitació individual i 1 doble
adaptada per a cadira de rodes. El
restaurant té una capacitat de 46
comensals. Disposa de zona enjardinada

Consulta condicions:
http://www.reempresa.org/

corominascj@adbergueda.cat

Consulta condicions:
http://www.reempresa.org/

corominascj@adbergueda.cat

Consulta condicions:
http://www.reempresa.org/

corominascj@adbergueda.cat
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LLICÈNCIA DE
TAXI

Consulta condicions:
http://www.reempresa.org/

corominascj@adbergueda.cat

Berga

Agència de viatges independent en
funcionament des de fa 9 anys.
Local en molt bon estat situat en zona
comercial i amb una amplia zona
d'aparcament gratuït. Ofereix viatges de
producte propi arreu del món; sortides i
visites culturals a Catalunya... Disposa
de clientel.la fidelitzada. Es traspassa
també el coneixement adquirit al llarg de
més de 20 anys treballant en el sector.

Consulta condicions
http://www.reempresa.org

corominascj@adbergueda.cat

Puig-Reig

Es cedeix empresa dedicada al
manteniment, reparació, muntatges i
lloguers d'equips de so, audio, vídeo i
lluminotècnia. Gestors de
telecomunicacions autoritzats. Treballa
principalment a la zona del Berguedà i
Catalunya central.

Consulta condicions
http://www.reempresa.org/

corominascj@adbergueda.cat

Berga

Projecte: PC10304

AGÈNCIA DE
VIATGES
Projecte: PC10130

EMPRESA DE
SERVEIS DE
SONORITZACIO
I EQUIPS DE SO
Projecte: PC09435

amb piscina exterior, bar, barbacoa,
zona infantil i serveis.
Es cedeix una llicència de taxi a Berga
autoritzada per 7 places i un vehicle
Volkswagen Touran 1.9 TDI de l’any
2005 en bon estat, per canvi de
professió i no poder atendre a partir
d’ara. Opció de comprar només la
llicència. En funcionament des de fa 25
anys. Dóna cobertura a la zona de Berga
i comarca.
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CARNISSERIA
XARCUTERIA

Consulta condicions
http://www.reempresa.org/

corominascj@adbergueda.cat

Consulta condicions
http://www.reempresa.org/

corominascj@adbergueda.cat

Berga

Es cedeix bar restaurant molt ben situat
al centre històric de Berga, en
funcionament des de fa més de 50 anys.
Sempre ha funcionat com a restaurant
de menús diaris, amb base de cuina
casolana i de proximitat. També ofereix
serveis de bar.

Consulta condicions
http://www.reempresa.org/

corominascj@adbergueda.cat

Casserres

És una empresa de gènere de punt, on
es realitzen tasques des de l’elaboració
del teixit (a partir del fil), fins a
l’empaquetament de les peces:
texidoria, confecció (costura) i acabats.

Consulta condicions
http://www.reempresa.org/

corominascj@adbergueda.cat

Gironella

Projecte: PC09393

CENTRE
D'ESTÈTICA

Berga

Projecte: PC09459

BAR
RESTAURANT AL
CENTRE
HISTÒRIC DE
BERGA
Projecte: PC09225

EMPRESA DE
MÉS DE 35 ANYS
DEDICADA AL
GÈNERE DE
PUNT Projecte:
PC08773

Es cedeix carnisseria xarcuteria en ple
funcionament, molt espaiosa, uns 150
m2 útils aproximadament, amb
magatzem, cuina/obrador i espai
d’atenció al públic. Il·luminació de leds
recentment actualitzada.
Es cedeix centre d'estètica a Berga en
funcionament des de fa 3 anys. Ben
ubicat, en una zona molt concorreguda,
amb fàcil aparcament gratuït. És marca
pròpia, no depèn de cap franquícia. La
cessió inclou la maquinària. Pintat de
forma recent, té parquet, aire
condicionat i bomba de calor.

El Recull d'Ofertes de feina consisteix en un recull d’ofertes de treball de la comarca i rodalies extretes de diferents fonts. L'Agència de Desenvolupament del Berguedà no es fa
responsable del contingut dels anuncis publicats en el Tauler, ni garanteix, ni es responsabilitza de la veracitat, exactitud o validesa dels anuncis publicats.
Les relacions laborals o acords que s’estableixin entre l’Usuari i Tercers, mitjançant els anuncis publicitaris, són única i exclusivament responsabilitat de l’Usuari i els Tercers.

