
   

   

 

OFERTES DE L’OFICINA DE TREBALL DE MANRESA 

Per poder inscriure’t a les ofertes de treball que gestiona l’Oficina de Treball de Manresa del 

Servei d’Ocupació de Catalunya cal inscriure’s prèviament com a “demandant d’ocupació” 

mitjançant el telèfon: 900 800 046 (trucar de dilluns a divendres de 8 a 14h). 

Després només cal enviar el teu currículum a: otg_manresa.soc@gencat.cat 

 

SETMANA DEL 30 DE GENER AL 3 DE FEBRER 

 

ALUMNAT-TREBALLADORS/ES DE LA CONSTRUCCIÓ REF. 114  Imprescindible: Persones 

menors de 30 anys residents al Nucli Antic de Manresa. Estar inscrit al Servei d’Ocupació de 

Catalunya com a demandant d’ocupació desocupat. Titulació mínima de Graduat en ESO o 

superar una prova de nivell.   Lloc de treball:  Manresa.  Interessats/ades envieu currículum a 

otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 114. 

 

TÈCNIC/A EN HIDRAULICA REF. 126 Imprescindible 2 anys d’experiència en hidràulica i/o 

pneumàtica. Es valorarà domini del programa SAP. Feina a Manresa. Interessats/ades envieu 

currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 126. 

 

TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ EN COBERTES REF. 129 Muntador d'elements de seguretat en 

cobertes (línies de vida, escales de gat d'alumini, baranes d'alumini, protecció de lluernaris, 

línies de vida verticals, punts d'ancoratge, elements de seguretat temporal, etc...) 

Imprescindible experiència en treballs en alçada. Lloc de treball Santpedor. Interessats/ades 

envieu currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 129. 

 

CUIDADOR/A DE PERSONES AMB DISCAPACITAT (GEROCULTOR/A) REF. 2 Imprescindible 

CFGM/FPI d’auxiliar d’infermeria o Certificat de professionalitat d'atenció sociosanitària a 

persones dependents en institucions o domicilis o CFGS d’integració social. Lloc de treball a 

Santpedor. Interessats/ades envieu currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 2. 
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BANYISTA-SOCORRISTA REF. 3 Imprescindible tenir la titulació ROPEC. Tasques: vigilància de 

les persones usuàries de les piscines i les seves instal·lacions, vetllar pel compliment de les 

normes, tenir cura del material sanitari, assistència a primers auxilis. Contracte de treball 

temporada d’estiu (de juny a setembre). Llocs de treball a la comarca del Bages. 

Interessats/ades envieu currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 3. 

 

TÈCNIC/A JURISTA REF. TIF-31104 Oferta de la convocatòria Treball i Formació línia DONA. 

Imprescindible:  Dona no perceptora de prestacions per desocupació,  inscrita al SOC com a 

demandant d’ocupació desocupada un mínim de 6 mesos en els últims 24 mesos. Tenir 

titulació universitària oficial relacionada amb l’ocupació. Lloc de treball a Manresa. 

Interessades envieu currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. TIF-31104. 

 

SOCIÒLEG/SOCIÒLOGA REF. TIF-31108 Oferta de la convocatòria Treball i Formació línia 

DONA. Imprescindible:  Dona no perceptora de prestacions per desocupació,  inscrita al SOC 

com a demandant d’ocupació desocupada un mínim de 6 mesos en els últims 24 mesos. 

Tenir Llicenciatura o Grau en Sociologia, Antropologia, Psicologia Social o similar.  Lloc de 

treball a Manresa. Interessades envieu currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. TIF-

31108. 

 

TERAPEUTA OCUPACIONAL REF. TIF-31110 Oferta de la convocatòria Treball i Formació 

línia DONA. Imprescindible:  Dona no perceptora de prestacions per desocupació,  inscrita al 

SOC com a demandant d’ocupació desocupada un mínim de 6 mesos en els últims 24 mesos. 

Tenir Grau o Diplomatura en Teràpia Ocupacional o Treball Social.  Lloc de treball a Manresa. 

Interessades envieu currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. TIF-31110. 

 

ASSISTENT/A DOMICILIARI REF. 4 Imprescindible: CP d'atenció sociosanitària a persones 

dependents en institucions o domicilis. Contracte a temps parcial de 20 hores setmanals . 

Lloc de treball a L’Estany. Interessats/ades envieu currículum a 

otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 4. 
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INSTAL·LADOR/A ELECTRICISTA DE SITEMES FOTOVOLTÀICS SOLARS REF. 5 Imprescindible: 

Carnet d’instal·lador per fer certificacions d’instal·lacions i butlletins elèctrics. Cursos de PRL 

i certificacions professionals. Permís de conduir B. Disponibilitat per viatjar per Catalunya. 

Interessats/ades envieu currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 5. 

 

OPERARI/A PER MUNTATGE DE SALES BLANQUES REF. 6 Imprescindible: Experiència en 

sales blanques o fusteria d’alumini o climatització. Interpretació de plànols. Permís de 

conduir B. Disponibilitat per viatjar a nivell nacional i internacional. Es valorarà coneixements 

d’anglès i/o francès. Lloc de treball a Santpedor. Interessats/ades envieu currículum a 

otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 6. 

 

DEPENDENT/A REF. 7 Imprescindible: Experiència mínima de 6 mesos. Permís de conduir i 

vehicle propi per accedir al lloc de treball. Disponibilitat horària.  Contracte a temps parcial, 

horari de matí en cap de setmana i dies festius. Lloc de treball a Santpedor. Interessats/ades 

envieu currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 7. 

 

AUXILIAR D’INFERMERIA REF. 8 Imprescindible: CFGM o FPI d’auxiliar d’infermeria. 

Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari. Lloc de treball a Sant Fruitós de Bages. 

Interessats/ades envieu currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 8. 

 

PSICÒLEG/A REF. 9 Imprescindible: Llicenciatura o Grau en Psicologia. Experiència mínima 

de 12 mesos amb persones en situació de dependència. Es valorarà Màster en Psicologia 

General Sanitària. Tasques: Exploració neuropsicològica de la persona en els vessants 

emocional, cognitiu i psicopatològic i elaboració del diagnòstic. Contracte a temps parcial de 

30 hores setmanals . Lloc de treball a Santpedor. Interessats/ades envieu currículum a 

otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 9. 
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