RECULL SETMANAL D'OFERTES DE FEINA del 5 al 12 de Febrer 2019
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
PEÓ SUPORT
INSTAL·LACIÓ
ESTRUCTURES
METAL·LIQUES

Berga

CAMBRER/A

Guardiola de
Berguedà

OPERÀRI/A
FILATURA I/O
APRENENT

Cercs

Funcions: Muntatge de finestres, donar
un cop de mà a l’hora de tallar,
transport d’estructures metàl·liques,...
Jornada 40 hores/setmanals.
Funcions: Atendre als clients, prendre
nota de les comandes i servei de plats.
Jornada completa de dimarts a
diumenge.
Funcions: utilització de les diferents
màquines de les diferents màquines de
pròpies de la cadena. Torns fixes:
possibilitat de dilluns a divendres o cap
de setmana.

Estudis nivell ESO. Català i castellà.

Permís de conduir i vehicle propi.

ocupacio@adbergueda.cat

Formació en atenció sociosanitària. Bon
tracte amb residents, amabilitat,
paciència.

ocupacio@adbergueda.cat

ocupacio@adbergueda.cat

Puig-Reig

Funcions: Atenció i assistència a
persones de la residència. Atendre les
necessitats diàries dels residents. Torns
de matí i/o tarda.

CAMBRER/AAJUDANT DE
CUINA

Puig-Reig

Funcions: Atenció als clients i venda al
taulell en la botiga degustació i
preparació de sopars. Jornada 20 hores

Valorable experiència en lloc similar.
Català i castellà.

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.

Berga

Funcions: Gestió de reserves,
telemàrqueting, atenció al públic, creació
de paquets turístics. Confecció de
pressupostos, creació de contingut web,

AGENT DE
VIATGES

ocupacio@adbergueda.cat

Agilitat manual. Permís de conduir i
vehicle propi.

AUX.
GERIATRIA/
AUX. ATENCIÓ
PERSONES AMB
DISCAPACITAT

AUXILIAR DE
GERIATRIA

ocupacio@adbergueda.cat

Estudis relacionats en turisme.
Imprescindible català, castellà i Anglès.
Valorable Francès i Alemany. Persona
amb disponibilitat a l’aprenentatge i

ocupacio@adbergueda.cat

ocupacio@adbergueda.cat
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comunicació amb proveïdors i clients
nacionals i internacionals.
RECEPCIONISTA
/CAMBRER-A
D’HOTEL
INFERMER/A

TÈCNIC
COMERCIAL

PROGRAMADOR
PLC I HMI

Berga

Gironella

Funcions: Atenció telefònica o presencial
als clients de l’hotel. Jornada 26
h/setmanals. Torns de 8 hores. Horari:
de 15 h. a 23 h.
Funcions: Cures, controls constants,
realització de visites, valoracions
periòdiques, acollides,... Jornada
completa.

Puig-Reig

Funcions: tasques comercials, accions de
màrqueting, pressupostos als clients,
redacció, enviament i seguiment
d’ofertes, negociació amb clients.
Realització del seguiment post-venta
sobre el servei.

Puig-Reig

Funcions: Funcions: Anàlisi i execució
del programari de PLC i HMI.
Programació de PC per a entorns
industrials. Comunicació amb perifèrics
diversos, enllaç del PLC a bases de
dades. Contacte amb proveïdors de
hardware, registre i seguiment
d’incidències, control de versions.

Coneixement d’informàtica. Català,
castellà i Anglès.

ocupacio@adbergueda.cat

Diplomatura en infermeria.
Preferiblement formació en geriatria.
Experiència.

ocupacio@adbergueda.cat

Grau Superior en àrea de comerç i
màrqueting. Experiència de 2 anys com
a comercial. Català i castellà nadius.
Anglès nivell avançat. Valorable francès
i/o alemany. Domini de ERP i CRM.
Coneixements bàsics de CAD 3D.
Permís de conduir i vehicle propi. Alta
disponibilitat per viatjar. Habilitat
negociadora.
CFGS en automatització i robòtica.
Enginyeria en electrònica i automàtica
industrial o telecomunicacions. 1 any
d’experiència en programació de
PLC/HMI en indústria similar. Domini de
català, castellà i anglès. Permís de
conduir B. Disponibilitat per viatjar.
Persona responsable i amb bones
relacions interpersonals.

ocupacio@adbergueda.cat

ocupacio@adbergueda.cat
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BERGUEDÀ
MECÀNICS DE
MANTENIMENT I
REPARACIÓ
D’AUTOMOCIÓ
Ref.: 2960
TREBALLADORS
DE GRANJA DE
PORCS Ref.:
2801

Berga

Casserres

METGES
ESPECIALISTES
EN
OBSTETRÍCIA I
GENOCOLOGÍA
Ref.: 1167

Berga

INFERMERS/ES
Ref.: 1178

Berga

AUX.
D’INFERMERIA
EN GERIATRIA
Ref.: 2642

Berga

Jornada completa.
Imprescindible disposar del CFGM
Horari: de 09:00 a 13:00 i de 15:00 a
Tècnics en electromecànica de vehicles o
19:00. Contracte de treball temporal de
CFGS d’automoció.
3 mesos amb possibilitat de pròrroga.
Funcions: maneig de bestiar i neteja.
Jornada completa.
Horari: de dill. a div. de 07:00 a 12:30 i
de 15:00 a 18:00. L’horari és flexible i
amb possibilitat de que algun dia es
pugui fer jornada intensiva. Dos caps de
setmana alterns: dissabte i diumenge
(unes 2-3 hores matí)
Funcions: Atenció al Servei d'Urgències
d'Obstetrícia i Ginecologia. Atenció
Consultes Externes d’obstetrícia i
ginecologia. Atenció i seguiment dels
pacients hospitalitzats. Disponibilitat per
realitzar guàrdies. Jornada completa.
Funcions: Assistir als pacients de les
plantes d'un hospital. Seguiments dels
pacients ingressats en l'hospital.
Administració i registre de la medicació.
Contracte de treball temporal de 12
mesos de durada. Jornada completa.
Mobilitzacions, ajut als usuaris per
llevar-se, vestir-se, higiene personal...
Donar el menjar a aquells usuaris que
no puguin fer-ho per si mateixos.
Administració de medicació i realització
de determinades cures, tot sota la

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

Imprescindible disposar de carnet de
conduir i disponibilitat d’horaris

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

Imprescindible acreditar Llic. o Grau en
Medicina i el Títol d'Especialista en
Obstetrícia i Ginecologia, via MIR o
Homologació. Es valorarà disposar de
residència a la comarca del Berguedà i
vehicle propi

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

Imprescindible acreditar el Títol reglat
de Diplomatura o Grau en Infermeria

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

Imprescindible acreditar una formació
reglada en Certificat de Professionalitat
o CFGM d'Atenció a Persones
dependents en institucions. CFGM Aux.
Infermeria, Tècniques en Cures

Adreçar-se a l'Oficina de
Treball de la Generalitat de
Catalunya de BERGA
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supervisió del personal sanitari.
Realització de canvis posturals.
Acompanyar a l’usuari en les sortides,
passejos, excursions, jocs i temps lliure
en general. Comunicar les incidències i
símptomes que afectin als usuaris.
Actuar en coordinació i sota la
responsabilitat dels professionals dels
quals depenguin directament. Efectuar
la neteja i manteniment dels utensilis
dels residents, fer els llits, recollir la
roba, portar-la a la bugaderia....
Jornada completa.

d'Infermeria, Aux. Psiquiatria, Aux.
Clínica, Aux.
Tècnic Sociosanitari. CFGS Integració
Social.

http://cido.diba.cat/oposicions
/8415033/1-plaaa-darquitectesuperior-adscrit-a-larea-deserveis-territorials-ajuntamentde-berga

Berga

Identificador: 20190115O11. Termini de presentació de sol·licituds: 01/03/2019.
Expedient: RH AJB 2018/165. Sistema de selecció: Concurs oposició. Tipus de
personal: Funcionari. Grup de titulació: Subgrup A1 (anterior Grup A). Titulació
requerida: Vegeu les bases. Altres requisits: Nivell C de català. Matèries:
Arquitectura

Berga

Funcions: realitzar tasques de disseny
gràfic i de dependent/a per la zona del
Berguedà.

FP I amb titulació de Disseny gràfic i
interiorisme. Castellà i Català avançat.
Anglès valorable. Disponibilitat
immediat. Carnets de conduir: B

FEINA ACTIVA

CAIXER/AREPOSADOR/A

Berga

Funcions: Recepció i descàrrega del
gènere, organització i emmagatzematge
del gènere rebut, reposició del producte
en botiga, mantenir l’ordre i la neteja,
atenció als clients, cobrament a caixa.

Experiència i vocació cap al client.
Domini del català i el castellà a nivell
oral. Persona dinàmica, polivalent i
resolutiva.

INFOJOBS

ACEB

Berga

Servei OCUPA'T

Berga

ARQUITÈCTA
TÈCNIC (ÀREA
SERVEIS
TERRITORIALS)
DISSENYADORA GRAFIC-A/
DEPENDNENT/A

Ofertes de Feina

Ocupa't
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LLUÇANÈS I OSONA

COMPTABLE

Vic

Funcions: Comptabilitzar factures de
clients i proveïdors, despeses, ingressos,
inversions i amortitzacions. Revisar i
millorar els procediments de control
Persona amb molta
inquietud per aprendre, formar part
intern. Donar suport directe a la
d´un equip altament professionalitzat,
responsable del Departament. Quadrar
de prestigi, per a una posició
comptes de balanç i preparar la
estable
i amb un alt grau d´autonomia i
documentació d´auditoria. Conciliar
tracte
directe amb el client.
comptes bancaris. Preparar la
documentació per realitzar la liquidació
d´impostos.

http://tinyurl.com/y95aaket

CERDANYA I URGELL

ADMINISTRATI
U/VA- ATENCIÓ
AL CLIENT Ref.:
911

Puigcerdà

Funcions: atendre peticions diverses dels
clients; atendre les sol·licituds de
subministrament; complimentar ordres i
informar del pressupost; realitzar totes
les tasques administratives que afectin a
la contractació i baixes de clients, canvis
de nom i domiciliacions bancàries;
revisar que la documentació aportada
pels clients sigui l’adequada; atendre les
reclamacions i registrar-les; emetre
documents de pagament amb ràfega
bancària per a clients que ho sol·licitin;
fer els cobraments de factures
mitjançant TPV.

NETEJADOR/A
Ref.: 910

Cerdanya

Funcions: realització de neteges.
Jornada laboral: 40h/setmanals.

CFGM Gestió Administrativa.
Català i castellà alt. Necessari carnet de
conduir tipus B i vehicle propi.

feina@cerdanya.org

Permís de conduir B.

feina@cerdanya.org
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BAGES
AUXILIAR
ADMINISTRATI
U/VA Ref.:
FA04590689

Manresa

Funcions: suport administratius en
empreses de serveis. Horari de treball: 9
a 14h. i de 15:30 a 18:30 h.

FP II Administratiu comercial o similar.
Coneixements informàtics i atenció
telefònica, per resoldre incidències.
Experiència en lloc similar de 2 anys.

FEINA ACTIVA

Manresa

Funcions: Atenció als clients, sempre
amb el millor dels somriures. Preparació
i cobrament de les comandes Servei a
barra. Preparació dels productes de la
nostra carta (amanides, entrepans freds
i calents). Flexibilitat horària.

Estudis d’ESO. Busquem persones
proactives i dinàmiques, que aportin el
millor d’ells mateixos dia rere dia.
Necessitem treballadors responsables i
amb una clara orientació al client.

INFOJOBS

PROGRAMADOR
/A Ref.:
FA04590630

Manresa

Funcions: Programador/a amb domini de
PHP / Python Fullstack Web Developer.
Jornada completa.

TEIXIDOR/A

Manresa

Funcions: teixidor/a en processos de
producció tèxtils. Disponibilitat per
treballar en torn de tarda.

CAMBRER/A
Ref.: BOrp144776

FP o Grau superior. Mínim 6 mesos
d’experiència en programació. Persona
autosuficient i amb capacitat de
treballar sota pressió.
Experiència consolidada com a
teixidor/a i en processos de producció
tèxtils. Valorable experiència en revisió i
reparació de producte tèxtil acabat.

FEINA ACTIVA

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

Província
Barcelona

Ofertes de treball al
LLUÇANES

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

http://www.diba.cat/slo

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

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

Reempresa Berguedà - NEGOCIS EN CESSIÓ
BAR
RESTAURANT
CÈNTRIC A
BERGA
Projecte:
PC10719
HOTEL RURAL I
RESTAURANT
Projecte:
PC10560

Berga

Berguedà

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

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

Berga

Projecte: PC10304

AGÈNCIA DE
VIATGES
Projecte: PC10130

Berga

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
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.
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

Consulta condicions
http://www.reempresa.org

corominascj@adbergueda.cat
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EMPRESA DE
SERVEIS DE
SONORITZACIO
I EQUIPS DE SO

Puig-Reig

Projecte: PC09435

CARNISSERIA
XARCUTERIA

Gironella

Projecte: PC09393

CENTRE
D'ESTÈTICA

Berga

Projecte: PC09459

BAR
RESTAURANT AL
CENTRE
HISTÒRIC DE
BERGA
Projecte: PC09225

Berga

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.
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.
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

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

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.

