
 

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. Vehicle per arribar al lloc de 

treball. Feina al Bages. Interessats/ades envieu currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 57. 

 

CONTRAMESTRE TÈXTIL REF. 59 Formació a càrrec de l’empresa. Imprescindible: Permís de conduir i 

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

tècnica a avaries dels telers, nuar, treure trossos, teixir... 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. 

 

ENGINYER/A TÈCNIC/A D’INSTAL·LACIONS REF. 63 Imprescindible: Experiència mínima de 7 anys en 

l’ocupació. Titulació Universitària d’Enginyeria Industrial, Organització Industrial, Ciències Ambientals o 

similar. Anglès nivell avançat C1 - C2. Tasques: Responsabilitzar-se del Pla General de Manteniment, 

operativa legal relacionada amb medi ambient (residus, emissions de gasos, aigües residuals...), 

manteniment preventiu, auditories de manteniment, certificacions... Lloc de treball Manresa. 

Interessats/ades envieu currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 63. 

 

AJUDANT/A DE FORNER/A REF. 64 Imprescindible experiència com a ajudant o formació en l’ocupació. 

Vehicle per arribar al lloc de treball. Feina al Bages. Interessats/ades envieu currículum a 

otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 64. 
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ORIENTADOR/A LABORAL REF. 65 Imprescindible: Titulació universitària de l’àmbit social. Es valorarà 

experiència en l’ocupació. Lloc de treball Manresa. Interessats/ades envieu currículum a 

otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 65. 
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