
OFERTES DE FEINA

Setmana 10-16 de
maig 2021

PROFESSOR/A D’AUTOESCOLA 

Titulació de professor de formació viaria.
Permís de conduir B.

Fer classes pràctiques de cotxe permís B. 
Possibilitat de contracte a jornada
completa o mitja jornada. 
Horari a convenir.
Molt bones condicions salarials. 
Lloc de treball a la comarca del Bages. 

Imprescindible: 

Tasques: 

Persones interessades envieu currículum a
otg_manresa.soc@gencat.cat (ref. 17). 



RECEPCIONISTA ADMINISTRATIU/IVA

Estudis mínims de Graduat
Català, castellà i anglès nivell First Certificate

Gestió de comandes amb atenció telefònica
Recolzament al departament comptable
Coordinació amb pares, mestres i altres
especialistes. 
Lloc de treball Manresa

 Imprescindible:

Tasques: 

Interessats envieu currículum a
otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref.44
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ADMINISTRATIU/IVA COMERCIAL

CFGM de gestió administrativa o CFGS
d’administració i finances. 

– CONVENI DE PRÀCTIQUES NO LABORALS PER A
PERSONES JOVES

 Imprescindible: Persones desocupades i inscrites al
SOC, que tinguin entre 18 i 25 anys o siguin
beneficiàries de Garantia Juvenil i amb menys de tres
mesos d’experiència laboral relacionada amb la
titulació.

Tasques: 

Permís de conduir B. Coneixements del paquet
OFFICE (ACCESS, WORD, EXCEL I OUTLOOK)
Lloc de treball: Sallent

Interessats envieu currículum a
otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref.35
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ADMINISTRATIU/IVA COMERCIAL

CFGM de gestió administrativa o CFGS
d’administració i finances. 

– CONVENI DE PRÀCTIQUES NO LABORALS PER A
PERSONES JOVES

 Imprescindible: Persones desocupades i inscrites al
SOC, que tinguin entre 18 i 25 anys o siguin
beneficiàries de Garantia Juvenil i amb menys de tres
mesos d’experiència laboral relacionada amb la
titulació.

Tasques: 

Permís de conduir B. Coneixements del paquet
OFFICE (ACCESS, WORD, EXCEL I OUTLOOK)
Lloc de treball: Sallent

Interessats envieu currículum a
otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref.35
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NETEJA

 Adreçat a persones apuntades a Garantia
Juvenil
Experiència en empreses de neteja
Vehicle pròpi

 Imprescindible: 

Persones interessades envieu currículum a
otg_manresa.soc@gencat.cat (ref. 43)
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ADMINISTRATIU/IVA COMERCIAL

 Persones desocupades i inscrites al SOC, que
tinguin entre 18 i 25 anys o siguin beneficiàries de
Garantia Juvenil i amb menys de tres mesos
d’experiència laboral relacionada amb la titulació. 
CFGM de gestió administrativa o CFGS
d’administració i finances. 
Permís de conduir B. 
Coneixements del paquet OFFICE (ACCESS,
WORD, EXCEL I OUTLOOK). 
Lloc de treball Sallent. 
Jornada completa, horari de 7:00 a 15:00h.

CONVENI DE PRÀCTIQUES NO LABORALS PER A
PERSONES JOVES. 

Imprescindible: 

Persones interessades envieu currículum a
otg_manresa.soc@gencat.cat (ref. 35)
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ADMINISTRATIU/IVA ATENCIÓ AL CLIENT 

 Persones desocupades i inscrites al SOC, que
tinguin entre 18 i 25 anys o siguin beneficiàries de
Garantia Juvenil i amb menys de tres mesos
d’experiència laboral relacionada amb la titulació. 
CFGM de gestió administrativa o CFGS
d’administració i finances. 
Permís de conduir B. 
Coneixements del paquet OFFICE (ACCESS,
WORD, EXCEL I OUTLOOK). 
Lloc de treball Sallent. 
Jornada completa, horari de 9:00 a 17:00h.

CONVENI DE PRÀCTIQUES NO LABORALS PER A
PERSONES JOVES. 

Imprescindible: 

Persones interessades envieu currículum a
otg_manresa.soc@gencat.cat (ref. 36)
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SOCORRISTA 

 Titulació que habilita per fer les tasques de
socorrista en piscines públiques. 
Cal mitja de transport per arribar al lloc de
treball. 
Contracte a temps parcial per treballar 2
dies a la setmana (els 2 dies de feina es
poden pactar amb l’empresa i són a jornada
complerta).
Durada del contracte: del 24/06/2021 al
15/09/2021 aproximadament. 
Lloc de treball: Talamanca.

Imprescindible: 

Persones interessades envieu currículum a
otg_manresa.soc@gencat.cat (ref. 37)
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CONDUCTOR/A DE CAMIÓ

Permís de conduir C i CAP de transport de

mercaderies. 

 carnet ADR per matèries perilloses

 recollida de residus, càrrega i descàrrega de

material (bidons/palets), fer l’albarà

corresponent

 Imprescindible

Valorable:

Tasques:

Persones interessades enviar currículum a

otg_manresa.soc@gencat.cat . R indicant ref 39.
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CONDUCTOR/A DE CAMIÓ

Certificat de discapacitat igual o superior

al 33%

Permís de conduir C, CAP de transport de

mercaderies i targeta del tacògraf digital. 

 Experiència en l’ocupació 6 mesos.

Rutes per Catalunya, càrrega i descàrrega

de camions. Lloc de treball Manresa.

 Imprescindible

Tasques:

Persones interessades enviar currículum a

otg_manresa.soc@gencat.cat . indicant ref 40.
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ADMINISTRATIU/IVA COMPTABLE 

Experiència en tasques de comptabilitat,

conciliacions bancàries, tancaments,

impostos, etc. 

Coneixements d’informàtica. 

Permís de conduir B. 

Jornada completa. 

Lloc de treball Artés.

 Imprescindible

Persones interessades enviar currículum a

otg_manresa.soc@gencat.cat . indicant ref 42.
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AGENT COMERCIAL AMB ALEMANY

Certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

Llicenciatura o Grau en Enginyeria Química. Nivell superior

d’alemany i anglès. Permís de conduir B. Disponibilitat per

viatjar un 90% del temps. Experiència mínima de 5 anys en

el sector. Coneixements de SAP

Estudis relacionats amb Belles Arts

 Imprescindible

Valorable

Tasques

Gestionar la cartera de clients del mercat alemany en el

sector del graffiti i les belles arts, assistència tècnica,

fidelització dels clients actuals i prospecció de nous clients.

Jornada completa. Lloc de treball Sant Vicenç de Castellet

Persones interessades enviar currículum a

otg_manresa.soc@gencat.cat . indicant ref 47.
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AGENT COMERCIAL AMB HOLANDÈS

Certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

Llicenciatura o Grau en Enginyeria Química. Nivell superior

d’alemany i anglès. Permís de conduir B. Disponibilitat per

viatjar un 90% del temps. Experiència mínima de 5 anys en

el sector. Coneixements de SAP

Estudis relacionats amb Belles Arts

 Imprescindible

Valorable

Tasques

Gestionar la cartera de clients del mercat alemany en el

sector del graffiti i les belles arts, assistència tècnica,

fidelització dels clients actuals i prospecció de nous clients.

Jornada completa. Lloc de treball Sant Vicenç de Castellet

Persones interessades enviar currículum a

otg_manresa.soc@gencat.cat . indicant ref 48.
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Ubicació: Manresa
Tasques específiques:

-Tasques manuals amb guix, buidat
d'impressions, muntatge en articulador,
pròtesis dentals.
Capacitats requerides: 

-Aptituds i ganes d'aprendre un nou ofici.
Habilitats manuals, ja que és una feina delicada
Ofimàtica a nivell d'usuar

Data d’incorporació 15/05/2021
Horari: 20 h setmanals de dimarts a diumenge.

.

 

AJUDANT DE PEÓ-Xaloc

OFERTES DE FEINA

Setmana 10-16 de
maig 2021

Per apuntar-te a les ofertes de feina del Xaloc dona't d'alta  a
través de ocupaciojuvenilbages@oficinajove.cat

mailto:ocupaciojuvenilbages@oficinajove.cat


Escalfar el menjar que ja està fet al centre de
treball, preparar línia de self, emplatar el menjar,
recollir i netejar pffice i menjadordel centre.

Cal tenir uns mínims de coneixements de cuina.
Es valorarà tenir experiència com ajudant de
cuina.
Persona pulcre i ordenada.

Horari:  normalment si fan horari de MIGDIA: ÉS
DE 11'30/12H FINS 15H/16H segons l'ocupació del
centre.

 Ubicació:Manresa
Tasques específiques:

Capacitats requerides: 

NIT: DE 19/19'30H FINS LES 22H segons el número de
persones

AJUDANT DE CUINER- Xaloc
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Per apuntar-te a les ofertes de feina del Xaloc dona't d'alta  a
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Fer les tasques encomanades (cuina, mostrador,
McAuto o saló):
Prendre nota, cobrar i servir les comandes sol.licitades
pels clients en el mostrador o si s'escau, servir les
comandes sol.licitades a través dels quioscos.
Elaborar tots els productes del restaurant (fregir
patates, posar carns a la planxa, torrar pans,...).
Envasar diàriament els diferents tipus d'amanides per
poder oferir-les als clients.
Descarregar i manipular diàriament els
subministraments del camió.

Ubicació: Manresa
Tasques específiques:

Data d’incorporació 01/06/2021

Horari: per determinar(20h/set torn matí, tarda, caps
setmana)

PERSONAL D'EQUIP MCDONALD'S- Xaloc
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OFERTES DE FEINA

ocupaciojuvenilbages@oficinajove.cat

Recorda que això és una petita

mostra.

Hi ha molts portals i canals de

cerca de feina!

Estigues ACTIU/VA!!!

Aquesta és la clau!

Si tens dubtes contacta amb nosaltres!

676 66 41 42

OFERTES DE FEINA


