
 

CAP D’OBRA REF. 36 Imprescindible: Titulació Universitària d’Enginyeria Civil, Obres Públiques, Camins, 

Canals i Ports o equivalent. Tasques: control de costos, elaboració de certificacions, seguiment d’obra, 

contacte amb proveïdors... Lloc de treball Castellbell i el Vilar. Interessats/ades envieu currículum a 

otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 36. 

 

DELINEANT PROJECTISTA REF. 37 Imprescindible: Domini de l’AUTOCAD en 2D I 3D.  Valorable: 

Coneixements en REVIT i eines CYPE. Disponibilitat per viatjar. Tasques: realitzar els dissenys de plànols de 

sales blanques, desenvolupar solucions constructives, portar a terme el dimensionat dels elements, 

mesuraments, pressupostos i documentació tècnica dels projectes. Lloc de treball Santpedor. 

Interessats/ades envieu currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 37. 

 

NETEJA REF. 39 Imprescindible cotxe per arribar al lloc de treball. Es valorarà experiència laboral de 

neteja en centres assistencials o sanitaris. Feina en diferents torns. Lloc de treball Santpedor. 

Interessats/ades envieu currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 39. 

 

CONDUCTOR/A - REPARTIDOR/A REF. 40 Imprescindible: Permís de conduir B . Experiència en el sector 

del transport. Idiomes català i castellà.  Es valorarà permís de conduir C. Lloc de treball Sallent. 

Interessats/ades envieu currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 40. 

 

OPERARI/ÀRIA INDÚSTRIA SECTOR LÀCTIC REF. 41 Imprescindible: Experiència en indústria del sector  

alimentari. Permís de conduir B.  Idiomes català i castellà.  Es valorarà experiència en màquines d’envasat 

i habilitats tecnològiques. Lloc de treball Sallent. Interessats/ades envieu currículum a 

otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 41. 

 

COMERCIAL REF. 55: Persona dinàmica amb perfil comercial i disponibilitat per moure’s per tot Catalunya 

dins la jornada laboral. Es valorarà experiència en venta presencial i telefònica. Imprescindible carnet B. 

Interessats/ades envieu currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 55. 

 

TREBALLADOR/A SOCIAL REF. 56: Imprescindible titulació universitària en Treball Social. Vehicle propi per 

arribar al lloc de treball. Tasques d’acompanyament, intervenció i avaluació de les persones usuàries de la 

residència geriàtrica  en l'àmbit social i assistencial, en coordinació amb la resta de l'equip 

multidisciplinar. Feina a Santpedor. Interessats/ades envieu currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat. 

Ref. 56. 

 

DEPENDENT/A DE FORN DE PA I PASTISSERIA REF. 57:  Imprescindible disponibilitat horària per treballar 

tardes i caps de setmana. Experiència mínima de 6 mesos en lloc similar. Veihicle per arribar al lloc de 

treball. Feina al Bages. Interessats/ades envieu currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 57. 
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MONITOR PALETA REF. 58: Per impartir classes pràctiques a 3 alumnes-treballadors. Nivell d’estudis 

mínim FP, batxillerat o CFGM. Oficial de la construcció i/o rehabilitació d’edificis. Carnet de conduir i 

cotxe. Es valorarà experiència laboral  com a formador. Feina a Manresa. Interessats/ades envieu 

currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 58. 

 

CONTRAMESTRE TÈXTIL REF. 59 Imprescindible experiència com a contramestre i/o teixidor/a. Permís de 

conduir i vehicle propi. Preferiblement amb residència a municipis propers al lloc de treball. Tasques: 

nuar, treure trossos, teixir, assistència tècnica a avaries dels telers. Lloc de treball Sant Feliu Sasserra. 

Interessats/ades envieu currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 59. 

 

TÈCNIC/A EN COMERÇ EXTERIOR REF. 60 Imprescindible formació reglada en l’àmbit del comerç 

internacional. Nivell alt d’anglès (C1 – C2). Domini de l’Excel. Es valoraran altres idiomes i experiència 

laboral en lloc similar. Lloc de treball Manresa. Interessats/ades envieu currículum a 

otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 60.  

 

DEPENDENT/A D’HERBORISTERIA REF. 62 Persona amb habilitat per atendre el client i tenir cura de la 

botiga. Molt valorable tenir coneixements d’herboristeria i dietètica. Contracte de jornada completa en 

horari de tarda. Lloc de treball a Manresa. Interessats/ades envieu currículum a 

otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 62. 
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