
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

OFERTES DE FEINA

Setmana 24-30 de
maig 2021



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

OFERTES DE FEINA

Setmana 24-30 de
maig 2021



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

OFERTES DE FEINA

Setmana 24-30 de
maig 2021



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)

OFERTES DE FEINA

Setmana 24-30 de
maig 2021



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)

OFERTES DE FEINA

Setmana 21-30 de
maig 2021



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)

OFERTES DE FEINA

Setmana 124-30 de
maig 2021



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)

OFERTES DE FEINA

Setmana 24-30 de
maig 2021



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.

 

OFERTES DE FEINA

Setmana 24-30 de
maig 2021



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.

 

OFERTES DE FEINA

Setmana 24-30 de
maig 2021



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.

 

OFERTES DE FEINA

Setmana 24-30 de
maig 2021



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.

 

OFERTES DE FEINA

Setmana 24-30 de

maig 2021



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.

 

OFERTES DE FEINA

Setmana 24-30 de

maig 2021



OPERARI INTERIOR DE LA MINA

Certificat de discapacitat igual o superior al 33%. Permís

de conduir B, títol d’ESO o similar, 3-6 mesos d’experiència

en interior de mines. 

 Maneig del camió a l’interior de la mina, transport del

mineral i càrrega i descàrrega, 

Comprovar l’estat general del camió i dels elements de

seguretat, comprovar l’estat de ventilació per assegurar

que es disposa del caudal i pressió d’aigua necessàries

 Imprescindible

Tasques

Jornada completa en torns rotatius matí-tarda-nit de dilluns

a dissabte. Lloc de treball Súria

Persones interessades enviar currículum

otg_manresa.soc@gencat.cat . indicant ref 45

 

OFERTES DE FEINA

Setmana 24-30 de

maig 2021



COMPTABLE

Titulació universitària en ADE o comptabilitat i finances, o

ciències empresarials

 Tancament i obertura de l’exercici comptable, confecció

de llibres fiscals, tramitacions d’impostos, declaracions

censals

 Imprescindible

Tasques

Jornada completa . Lloc de treball a Manresa

Persones interessades enviar currículum

otg_manresa.soc@gencat.cat . indicant ref 49

 

OFERTES DE FEINA

Setmana 24-30 de

maig 2021



VIGILANT DE SEGURETAT

Imprescindible TIP i curs de reciclatge actualitzat

 Imprescindible

Jornada complerta amb torn partit. Per vigilància i control en

una superfície comercial a Manresa.

Persones interessades enviar currículum

otg_manresa.soc@gencat.cat . indicant ref 50

 

OFERTES DE FEINA

Setmana 24-30 de

maig 2021



MINER/A

 Certificat de discapacitat igual o superior al 33%. Permís

de conduir B, títol d’ESO o similar, 3-6 mesos d’experiència

en interior de mines

Realitzar les operacions d’arrencar mineral en les

modalitats de avanç, rebaix, realç o “emboquillat” així com

la seva estabilització en el terreny. 

Realitzar “l’estrio” separant el mineral de la sal. 

Carregar el material mitjançant el transport de cadenes i

en coordinació amb el conductor del camió minador. 

Examinar l’estat del sostre, de la ventilació i del minador

 Imprescindible

Tasques

ornada completa en torns rotatius matí-tarda-nit de dilluns a

dissabte. Lloc de treball Súria. 

Persones interessades enviar currículum

otg_manresa.soc@gencat.cat . indicant ref 51

 

OFERTES DE FEINA

Setmana 24-30 de

maig 2021



PEÓ DE LA MINERIA

 Certificat de discapacitat igual o superior al 33%. Permís

de conduir B, títol d’ESO o similar, 3-6 mesos d’experiència

en interior de mines

Posar en funcionament la maquinària al seu càrrec.

Mantenir les instal·lacions en perfectes condicions de

neteja.

 Realitzar periòdicament la recollida de mostres

necessàries per els controls de qualitat. 

Garantir el compliment de les bones pràctiques ambientals

en el lloc de treball. 

Realitzar les gammes i control visual de les instal·lacions del

lloc de treball. 

Efectuar el canvi de relleu en el lloc de treball i transmetre

al personal entrant les incidències més destacades duran

la jornada

 Imprescindible

Tasques

Jornada completa en torns rotatius matí-tarda-nit de dilluns

a dissabte. Lloc de treball Súria. 

Persones interessades enviar currículum

otg_manresa.soc@gencat.cat . indicant ref 52

OFERTES DE FEINA

Setmana 24-30 de

maig 2021



DIRECTOR DE PRODUCCIÓ EN

EXPLOTACIÓ MINERA 

Certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

Titulació universitària en Enginyeria o Enginyeria Tècnica en Mines

o similar.

 Coneixements del sistema d’explotació i maquinària utilitzada. 

Experiència mínima de 3 anys en mina subterrània. Anglès avança.

 Domini del paquet Office, Microstation i Autocat

Portar el control de rendiments. Comprovar pendents i direccions

de les galeries. 

Realitzar el disseny de la infraestructura de la mina. Garantir el

seguiment i control dels KPL’s.

 Porta a càrrec la previsió de les trones extretes. Calcular els

temps d’execució

 Imprescindible

Tasques

Jornada completa en torn de matí de 06:00 a 14:00. Lloc de treball Súria. I

Persones interessades envieu currículum a

otg_manresa.soc@gencat.cat . Ref. 53

 

OFERTES DE FEINA

Setmana 24-30 de

maig 2021



Desenvolupar les accions comercials per a la venda de productes i

serveis de MGS a particulars i empreses, generant nous contactes.

Elaboració de propostes comercials, vendes, tracte amb clients, i

seguiment i tancament de les mateixes.

Recolzar l'equip de la sucursal, disseny i creació de campanyes i

acords comercials amb entitats i empreses.

 

Caràcter emprenedor amb actitud per liderar la cartera de clients.

Experiència en posicions comercials, vendes, tracte amb els clients

(particulars i empreses), i gestió de negoci.

Persones motivades pel compliment d'objectius.

Es valorarà positivament la formació universitària.

Es valorarà òsitivament perfils procedents del sector de la banca i

de les assegurances.

Ubicació: Manresa

Tasques específiques; 

Capacitats requerides

Requisits:

Batxillerat

Permís de conduirB

Vehicle propi

Data d’incorporació: 07/06/2021

Horari: Flexible amb jornada complerta

COMERCIAL I VENDES- Xaloc

OFERTES DE FEINA

Setmana 24-30 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


Descarregar de camions i ordre de magatzem.

Reposició de productes en botiga, neteja de petits animals,

repartiment a domicili amb el vehicle de l'empresa.

Es valorarà que la persona no tingui al.lèrgia als animals i/o

àcars, i que li agradin els animals. Treball en equip.

Nivell acadèmic: ESO

Carnets especials: Conductor/a de Carretó Elevador

Ubicació: Manresa

Tasques específiques:

Capacitats requerides: 

Requisits:

Data d’incorporació31/05/2021

HorariDe dilluns a divendres de 9:30 a 13:30

MOSSO/A DE MAGATZEM- Xaloc

OFERTES DE FEINA

Setmana 24-30  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


Explicar als clients els productes i serveis de l'establiment i fer-ne

demostracions.

Vendre els productes i serveis, cobrar el preu servint-se de diferents

mètodes de pagament, preparar les factures i registrar les vendes en caixes

registradores.

Ajudar a la gestió quotidiana de les existències fent inventaris o la

participant-hi.

Ubicació: Sant Fruitós de Bages

Ocupació:  Venedors de botigues i magatzems: Venedors de botigues i

magatzems

Tasques específiques:

Atenció al client, càrrega i descàrrega de productes, gestió de magatzem.

Capacitats requerides:

Competències en l'atenció al client, la venta i la gestió de magatzem.

Horari de dill a dissabte: 10-13 i de 16.30 a 20.30h amb un matí festiu

 intersetmanal.

Tasques desenvolupar:

Requisits

Nivell acadèmic: ESO

Llengua: 

Català - Nivell Independent B2

Castellà - Nivell Independent B2

Permís de conduir B

Data d’incorporació01/06/2021

DEPENDENT/A- Xaloc

OFERTES DE FEINA

Setmana 24-30 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


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


