
Oferta Població Descripció Requisits Contacte

FUSTER Alt Berguedà
Mínim 3 anys d'experiència. Carnet de 

conduir i vehicle propi
ocupacio@adbergueda.cat

CUINER/A Saldes dos dies de festa entre setmana

Imprescindible amb experiència, implicat en 

la feina i capacitat per fer propostes i 

innovar

ocupacio@adbergueda.cat

CAMBRER/A Saldes dos dies de festa entre setmana Recomanable amb experiència ocupacio@adbergueda.cat

ADMINISTRATIU/VA Saldes

Factures, albarans, atenció al públic. 

Mitja jornada, dijous, divendres, dissabte 

i diumenge.

Amb experiencia demostrable ocupacio@adbergueda.cat

RECEPCIONISTA
La Pobla de 

Lillet

Contrcate temporal d'abril a finals 

d'agost. 20 h/setm. Horari de matí 

principalment. Funcions: atenció 

telefònica personal i gestió del correu 

electrònic, fer reserves, check in i check 

out per individuals i grups, atendre el 

client durant la seva estada, facilitant-li 

els serveis que oferim. Fer un control 

dels grups abans de la seva entrada, 

vetllant per a que tot estigui correcte. 

arxiu de documents

-Participar activament en la identificació i 

Formació: administrativa o turisme. Carnet 

de conduir i vehicle propi
ocupacio@adbergueda.cat

BERGUEDÀ

 RECULL SETMANAL D'OFERTES DE FEINA  del 21 al 28 de febrer de 2017

IMPORTANT: Per accedir a les ofertes gestionades pel Servei d'Ocupació de l'Agència                                                      

cal adjuntar  el CV i el número de DNI

mailto:ocupacio@adbergueda.cat
mailto:ocupacio@adbergueda.cat
http://www.adbergueda.cat/inici.php


CUINER/A
Baix 

Berguedà

Funcions: elaboració de carta durant la 

setmana, empaquetar, transportar el 

menjar (també s'aixeca pes.). Horari: de 

dimarts a dissabte 40 hores setmanals. 

Diumenge i dilluns festa (exceptuant 

algun diumenge)

Imprescindible amb experiència. 

Responsable, molt treballador, puntual, net, 

honest, que es sapiga organitzar, que 

sapiga treballar en equip, ganes d'aprendre 

i superar-se.

ocupacio@adbergueda.cat

AJUDANT DE CUINA
Baix 

Berguedà

Horari: de dimarts a dissabte 40 hores 

setmanals. Diumenge i dilluns festa 

(exceptuant algun diumenge)

Responsable, molt treballador, puntual, net, 

honest, que es sapiga organitzar, que 

sapiga treballar en equip, ganes d'aprendre 

i superar-se.

ocupacio@adbergueda.cat

AUXILIAR DE 

CUINER

Baix 

Berguedà

Horari de dimecres a diumenge. 

Funcions: Elaboració de carta, neteja, 

Experiència demostrable. Capacitat de 

treball en equip.
ocupacio@adbergueda.cat

AUXILIAR DE 

GERIATRIA
Puig-reig

Suport als usuaris en la realitzaciió / o 

reeducació de les activitat de la vida 

diária: (AVD); bany, vestit, menjar, 

higiene personal. Suport a la integració i 

seguimendt els usuaris en el dia a dia del 

centre. - Control i administració de 

I'alimentació. medicacipó pautada 

Participar en equip interdisciplinari.

Formació: auxiliar de geriatria. Torns 

rotatius (matí / tarda / nit) 
ocupacio@adbergueda.cat

PERSONAL SECCIÓ 

PRODUCTE FRESC 

(Supermercat Bon 

Preu)

Gironella

personal amb experiència per a totes les 

seccions de producte fresc del 

supermercat: Fruiteria, Fleca, Carnisseria, 

Xarcuteria i Peixateria.

ocupacio@adbergueda.cat

PERSONAL DE 

CAIXA I REPOSICIÓ 

(Supermercat Bon 

Preu)

Gironella
Valorable aportar experiència prèvia en 

supermecat i/o comerç especialitzat
ocupacio@adbergueda.cat

http://www.adbergueda.cat/inici.php


ASSISTENT 

PERSONAL

Baix 

Berguedà

Tasques: Higiene personal, tasques 

bàsiques de la llar i acompanyament de 

la persona en els seus desplaçaments.

Jornada parcial de 16 hores setmanals.

Contracte de substitució per maternitat ( 

aprox. 4 mesos ) sense possibilitat de 

pròrroga. Horaris : Dilluns: de 05:30 a 

07:30. De dimarts a divendres: de 06:30 

a 08:30. Dos caps de setmana al mes 

amb el següent horari: Dissabte: de 

12:00 a 14:00 i de 22:00 a 02:00 

Diumenge: de 12:00 a 14:00 i de 19:00 a 

23:00

Imprescindible disposar de carnet de 

conduir i vehicle propi. Donat que 

l’assistent/a haurà de carregar i 

descarregar una cadira de rodes amb motor 

al cotxe, caldrà certa força física. Es 

valorarà acreditar experiència com 

empleats/ades de la llar i/o assistents/tes 

personals de persones amb dependència.

ocupacio@adbergueda.cat

PERSONAL DE 

NETEJA 
Saldes

Suplència. 3 h/diàries divendres, 

dissabte i diumenge (9h/setmanals)
Permís de conduir B i vehicle propi ocupacio@adbergueda.cat

CAMBRERA DE 

MENJADOR

Baix 

Berguedà

Cambrera de menjador amb perfil 

d'amfitriona amb bon tracte amb els 

clients. Horari: de dimecres a dijous de 

13:00h a 16:30h , divendres i dissabte de 

13:00 a 16:30h i de 20:30h a 23:30h i 

diumenge de 13:00h a 16:30h.

ocupacio@adbergueda.cat

CAMBRER/A  BAR 

MUSICAL
Berga

Funcions: atenció al client, assessorar 

sobre begudes, servir taules i barra. 

Neteja de l’espai i demés tasques 

pròpies de la feina. Horari: divendres 

21:00-03:00, dissabte 22:00-03:00 

aproximadament.

Recomanable amb 

experiència.Competències: Comunicació;

Relació interpersonal; Organització de la 

feina; Treball en equip; Adaptabilitat; 

Disposició a l’aprenentatge

ocupacio@adbergueda.cat

CUINER/A
Baix 

Berguedà

Suplència pel mes de febrer i les 

vacances del personal durant l'any en 

una Residència d'avis. Jornada 40h 

setmanal. Produïr per a 150 residents i 5 

persones de personal 

Experiència minim 2 anys en lloc de treball 

similar
ocupacio@adbergueda.cat

RESPONSABLE DE 

CUINA

Baix 

Berguedà

Funcions: Control de la cuina i 

responsable de l'àrea. Persona 

responsable i que s'impliqui en la feina. 

Incorporació immediata

Impressincible conèixer la feina de cuiner. 

Permis de conduir (imprescindible). 
ocupacio@adbergueda.cat

AUXILIAR DE 

GERIATRIA
Casserres

Incorporació inmediata. Contracte inicial 

substitució baixa maternitat 

(aproximadament 6 o 7 mesos). Jornada 

parcial: 32,75h setmanal

Amb itulació de gerocultor/a o amb 

experiècnia demostrable
ocupacio@adbergueda.cat

mailto:ocupacio@adbergueda.cat
mailto:ocupacio@adbergueda.cat
mailto:ocupacio@adbergueda.cat
mailto:ocupacio@adbergueda.cat
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TEIXIDORS/A - 

REPASSADOR/A

Baix 

Berguedà

5è torn: dissabte i diumenge  Horari: 

18:00 a 6h del matí
Imprescindible amb experiència ocupacio@adbergueda.cat

RESPONSABLE DE 

CUINA
Berga

Funcions: tasques pròpies de cuiner/a, 

confecció de menús, compres. Jornada 

de dilluns a dissabte.

Recomanable amb experiència. ocupacio@adbergueda.cat

TÈCNIC SAT
Baix 

Berguedà

Tasques: Muntatge i ajustament 

mecànic, elèctric i pneumàtic dels 

equips. Comprovar el compliment de les 

especificacions tècniques dels equips 

abans de l’expedició. Posada en 

funcionament, tant a les pròpies 

instal·lacions com a les instal·lacions del 

client. Reparació d’avaries. Valoració de 

les accions de manteniment i recanvis 

necessaris dels equips. Documentació 

dels serveis realitzats. racte amb el client 

durant els serveis.

Formació: Formació professional 

electromecànica. Automatització i robòtica. 

Experiència mínima 3 anys en serveis 

d’assistència tècnica de maquinària. 

Idiomes: Català i castellà: nivell alt. Anglès: 

nivell mitjà. Francès: valorable nivell 

mitjà.Carnet de conduir.

- Disponibilitat per viatjar tant a nivell 

nacional com internacional. Coneixements: 

de muntatge i ajustament mecànic, de 

pneumàtica i electricitat, d’operacions 

bàsiques de mecanització: tallar, polir, 

foradar i roscar. Soldadura amb electròde i 

TIG., de funcionament de PLCs. 

Interpretació de plànols i coneixements 

d’ofimàtica.

ocupacio@adbergueda.cat

TÈCNIC 

ELECTROMECÀNIC

Baix 

Berguedà

Funcions: Muntatge i ajust mecànic, 

elèctric i pneumàtic dels equips.

Engegada, tant en les pròpies 

instal·lacions com en les instal·lacions 

del client. Reparació d'avaries. Valoració 

de les accions de manteniment i recanvi 

necessàries dels equips. Documentació 

dels serveis realitzats. Tracte amb el 

client durant els serveis.

Formació professional electromecànica. 

Experiència: 3 anys en muntatge de 

maquinària, tant part mecànica com a 

elèctrica. Valorable experiència en serveis 

d'assistència tècnica i manteniment.

ocupacio@adbergueda.cat

RECEPCIONISTA 

Parc Natural Cadí-

Moixeró

Bagà

Jornada: 15 hores setmanals (40% de la 

jornada normal). Horari: especial, 

setmanes alternes: Setmana A: dijous i 

divendres, matí i tarda. Setmana B: 

divendres matí, dissabte matí i tarda i 

diumenge matí.

Formació: graduat/a en educació 

secundària, graduat/ada escolar, tècnic/a 

corresponent a cicles Formatius de grau 

mitjà, tècnic especialista corresponent 

formació professional de 1r. grau o 

equivalent. Es valorarà: Coneixement 

d'idiomes estrangers: francès i anglès. 

Carnet de conduir tipus B

http://parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/home/cadi_moixero/novetats/

20170220_PlacaRecepcionista/atri.intranet.gencat.recepcionistaPNCMpdf.pd

f
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HIGIENISTES 

BUCODENTALS     

Ref. 4271

Berga

Tasques: Neteja, esterilització, ajudar al 

dentista i recepció. Es valorarà la 

disponibilitat d’horaris. Jornada 

completa. Contracte temporal de 3 

mesos amb possibilitat de pròrroga.

Imprescindible acreditar formació en el 

sector sanitari, preferentment higienista 

dental o auxiliar de clínica..... Català i 

castellà.

Adreçar-se a l'Oficina de Treball de la Generalitat de 

Catalunya de BERGA

FUSTERS                

(Of.1a - 2a – 3a o 

Ajudants )            

Ref. 5009

Berga

Contracte de treball de 12 mesos 

+pròrroga +Contracte indefinit. Jornada 

completa. Horari: de 08:00 a 13:00 i de 

15:00 a 18:00 de dilluns a divendres.

Imprescindible acreditar un mínim 

d’experiència en el sector. Carnet de 

conduir B. Es valorarà l’acreditació del 

cursos de formació obligatoris per realitzar 

aquesta ocupació.

Adreçar-se a l'Oficina de Treball de la Generalitat de 

Catalunya de BERGA

METGE/SSA PER 

GUÀRDIES SERVEI 

TRAUMATOLOGIA   

Ref. FA03115992
Berga

Metge/ssa Especialista en Cirurgia 

Ortopèdica i Traumatologia, per 

col·laborar amb la realització de les 

guàrdies del servei

Formació: llicenciat amb titulació de 

Medicina (imprescindible). Entenem la 

formació de l'especialitat via MIR com 

experiència de treball. Carnets de conduir:B

FEINA ACTIVA

METGE/SSA 

ADJUNT AL SERVEI 

DE RADIOLOGIA    

Ref. FA03113663

Berga

Funcions: Informar l'activitat del servei de 

radiologia, TACS, ecografies, 

mamografies i radiologia convencional.

Liderar projecte d'innovació tecnològica 

del Servei de Radiologia.

Estudis: Llicenciat amb titulació de 

Medicina (imprescindible). Títol 

d'Especialitat com a metge/ssa Radiòleg via 

MIR o titulació d'especialitat homologada. 

Carnets de conduir:B.  Entenem la formació 

de l'especialitat en Radiologia via MIR com 

experiència laboral. 

FEINA ACTIVA

ADJUNT AL SERVEI 

DE PEDIATRIA             

Ref. FA03113662

Berga

Funcions: Metge/ssa Adjunt al Servei de 

Pediatria de l'Hospital per atendre 

activitat d'urgències, consulta externa i 

planta d'hospitalització. Realització de 

guàrdies. La distribució de l'horari i la 

jornada en funció de les necessitats 

organitzatives del servei.

Estudis: Llicenciat amb titulació de 

Medicina (imprescindible). Formació 

d'Especialitat en Pediatria via MIR o títol 

d'especialitat homologat. Carnets de 

conduir:B. Entenem com experiència en 

Pediatria la formació d'Especialitat via MIR. 

(imprescindible)

FEINA ACTIVA

INFORMÀTIC 

MANTENIMENT DE 

BASES DE DADES  

Ref. FA03112048

Berga

Informàtic per fer tasques de 

manteniment de bases de dades amb 

Exel i Acces

Es valorarà experiència en tasques de 

manteniment i confecció de bases de 

dades. Indispensable coneixaments d'Exel i 

Acces. (imprescindible). Estudis: CFGS  

Informàtica (imprescindible). Carnets de 

conduir:B. Català i castell`(imprescindible)

FEINA ACTIVA

SOLDADOR/A 

TIG/MIG                      

Ref. FA03115630

Berga Treballs de soldadura amb TIG/MIG FEINA ACTIVA

https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home?p_p_id=jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator_struts_action=%2Fjobslocator%2FprocessView&saveLastPath=0&jobCode=3115992
https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home?p_p_id=jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator_struts_action=%2Fjobslocator%2FprocessView&saveLastPath=0&jobCode=3113663
https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home?p_p_id=jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator_struts_action=%2Fjobslocator%2FprocessView&saveLastPath=0&jobCode=3113662
https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home?p_p_id=jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator_struts_action=%2Fjobslocator%2FprocessView&saveLastPath=0&jobCode=3112048
https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home?p_p_id=jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator_struts_action=%2Fjobslocator%2FprocessView&saveLastPath=0&jobCode=3115630
http://www.adbergueda.cat/inici.php


VENEDOR/A                 

Ref. FA03115598
Berga

Empresa dedicada al pa artesanal. 

Jornada: aps de setmana. Funcions: 

venta del producte, servei de cafeteria y 

atenció al client. 

Es valorarà experiència prèvia en cafeteria 

o forn de pa.
FEINA ACTIVA

AUXILIAR 

CARNISSERIA / 

XARCUTERIA               

Ref. FA03095942 

Berga Jornada parcial, 20h setmanals

es valorarà experiència prèvia en 

mostrador, atenció al client, coneixement 

del producte i tall tradicional

FEINA ACTIVA

ENGINYER               

Ref. B-124016
Berguedà

Funcions: Elaboració de pressupostos, 

elaboració de documentació tècnica i 

legalitzacions, Projectes d´Activitats, 

Projectes elèctrics, planificació , 

coordinació i supervisió de treballs i 

obres.

Estudis: (valorable) Enginyeria Superior 

d'Enginyeria, Enginyeria Tècnica Industrial 

Elèctrica, Grau Enginyeria Elèctrica, 

Enginyeria Tècnica d'Industrial, 

recomanable experiència en el sector 

instal.lacions. 

INFOFEINA

ELECTRICISTA 

INDUSTRIAL                

Ref. BOil-123906

Berguedà Jornada Completa

electricista industrial amb experiència per 

empresa de manteniments. FP II amb 

titulació de Electricitat (imprescindible)

INFOFEINA

TORNER 

CONVENCIONAL   

Ref. BOio-123864

Berguedà Jornada Seguida

Torner amb experiència en torn 

convencional. FP I amb titulació de Metall 

(imprescindible)

INFOFEINA

ELECTROMECÀNIC 

OFICIAL 1A          

Ref. B-123655

Berguedà
Jornada completa. Disponibilitat per 

viatjar

experiència per treballar en empresa del 

metall. Formació: FP I amb titulació de 

Mecànica (imprescindible)

INFOFEINA

TECNIC CALDERES 

Ref. BOcl-123557
Berguedà

Funcions: Reparacions i manteniments 

de calderes de gas i calefaccions.

Experiència en calderes de gas. Es 

valorarà Carnet de Gas-B, APMR o 

similars.

INFOFEINA

TÈCNIC/A: 

INSERTOR-

PROSPECTOR 

EMPRESARIAL              

Ref. BCcll-122760

Berguedà

Per a treballar en programes d'inserció i 

intermediació laboral adreçats a 

col·lectius de persones entre 18 i 29 

anys, majors de 30 i majors de 45 

anys:Prospecció empresarial i cerca 

d'ofertes de treball. - Selecció, inserció, 

orientació i seguiment dels participants 

als diferents programes. - Disseny 

itinerari formatiu per als participants

- Seguiment i justificació dels programes

Formació: (imprescindible) Diplomatura  de 

Rel. Laborals/Graduat Social, 

Diplomatura  Treball Social, Llicenciat 

Pedagogia, Llicenciat  Psicologia. 

Experiència en prospecció empresarial

Experiència en proJectes d'orientació i 

inserció

INFOFEINA

https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home?p_p_id=jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator_struts_action=%2Fjobslocator%2FprocessView&saveLastPath=0&jobCode=3115598
https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home?p_p_id=jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator_struts_action=%2Fjobslocator%2FprocessView&saveLastPath=0&jobCode=3095942
http://www.infofeina.com/llistat.php
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ACEB Berguedà

Servei Ocupa't Berguedà

ADMINSTRATIU/VA Berga

Funcions: suport general a l'entitat, 

tasques administratives, gestió 

documental. Puntualment es desplaçarà 

a Guardiola de Berguedà per realitzar 

també tasques administratives. 

Formació: CFGM administratiu. Carnet de 

conduir B i vehicle propi imprescindible
ocupacio@adbergueda.cat

DEPENDENT/A Berga

Tasuqes: atenció al client i gestió del 

magatzem. Jornada 20h/setm. Durada: 6 

mesos. Suplència de maternitat

Formació: mínim ESO ocupacio@adbergueda.cat

CAMBRER/A DE 

BARRA I SALA
Alt Berguedà

Cambrer de barra i sala

Tasques bàsiques de cuina. Polivalent, 

ha de poder estar tan a la barra com a la 

cuina (preparació d'entrepans, tapes, …). 

Horari: dissabte-diumenge 11:00 a 17:00 - 

festius i Setmana Santa

Recomanable anglès bàsic. Recomanable 

amb experiència
ocupacio@adbergueda.cat

CAMBRER/A
Bellber de 

Cerdanya
Recomanable amb experiència ocupacio@adbergueda.cat

CERDANYA

http://ocupat.ajberga.cat/

http://www.aceb.cat/images/Ofertes_13_01_2017.pdf

OFERTES del Berguedà PROGRAMA FEM: 
REQUISITS:  persones joves de 18 a 29 anys en situació d’atur que disposen del títol d’ESO, de batxillerat o d’un Cicle Formatiu de Grau Mig. No 

podran ser destinatàries del programa les persones joves amb una titulació superior a les esmentades ni tampoc aquelles que estiguin cursant cap 

tipus de formació reglada en el moment d’entrar com a participants del programa.                                                                                                                                         

Aquestes persones hauran d’estar inscrites a l’Oficina de Treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a persones demandants 

d’ocupació no ocupades. També hauran d’inscriure’s en el Registre d’Informació de la Garantia Juvenil. 

OFERTES del Berguedà PROGRAMA 30+:                                                                                           REQUISITS:  

persones de 30 a 45 en situació d’atur que disposen de formació com a MÀXIM  un Cicle Formatiu de Grau Mig.                                                                                                                                          

Aquestes persones hauran d’estar inscrites a l’Oficina de Treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a persones demandants d’ocupació no ocupades. 

mailto:ocupacio@adbergueda.cat
http://ocupat.ajberga.cat/
http://www.aceb.cat/images/Ofertes_13_01_2017.pdf
http://www.adbergueda.cat/inici.php


DEPENDENT/A 

BOTIGA TELEFONIA
Puigcerdà 

Jornada : de dillus a diumenge amb dos 

dies de festa correlatius. Feina estable

Competències: dots comercials. Valorable 

coneixements de telefonia o noves 

tecnologies

ocupacio@adbergueda.cat

CONSERGE                  

Ref. FA03115755
Alp

recepcionista / netejador Per treballar en 

un Centre Especial de Treball que 

treballa per a la integració de persones 

amb discapacitat al món laboral,  Horari: 

de 9h a 13h

FEINAA CTIVA

ESTETICIEN                 

Ref. FA03113527
Puigcerdà 

Horaris: de dimarts a divendres de 10h a 

19h i dissabtes de 10h a 17h. Amb una 

hora per dinar.

esteticien amb experiència. FEINA ACTIVA

AJUDANT DE CUINA   

Ref. FA03113514
Puigcerdà Recomanable amb experiència FEINA ACTIVA

CAMBRER           

Ref. FA03105090
Puigcerdà 

per a bar-restaurant de menús. Horari de 

11h30 a 15h i de 17h fins al tancament.
cambrer amb experiència i nocions de 

cuina per donar suport en moments 

puntuals

FEINA ACTIVA

MUNTADOR-

MAGATZEM 
Manresa

Muntador d'aparells electrònics i tasques 

vàries de producció i magatzem

formació en electrònica per a muntar 

aparells i fer tasques de producció i 

magatzem

FEINA ACTIVA

ARQUITECTE 

TÈCNIC/ ENGINYER 

DE LA 

CONSTRUCCIÓ       

Ref. FA03120423

Manresa

Funcions: Realització de plànols de 

construcció i enginyeria. - Redacció de 

memòries tècniques - Visites d'obra

FEINA ACTIVA

PINTOR/A 

AUTOMOCIÓ             

Ref. FA03120415

Manresa Funcions: Pintar vehicles
Pintor/a amb experiencia en sector 

automoció
FEINA ACTIVA

PROGRAMADOR/A 

DE PLC                        

Ref. FA03120414

Manresa

Funcions: Tasques de programació de 

maquinària. preferiblement amb experiència amb 

Siemens
FEINA ACTIVA

FUSTER/A                    

Ref. FA03120413
Artés

fuster/a amb experiència en muntatge i 

fabricació .
FEINA ACTIVA

BAGES

mailto:ocupacio@adbergueda.cat
https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home?p_p_id=jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator_struts_action=%2Fjobslocator%2FprocessView&saveLastPath=0&jobCode=3115755
https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home?p_p_id=jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator_struts_action=%2Fjobslocator%2FprocessView&saveLastPath=0&jobCode=3113527
https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home?p_p_id=jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator_struts_action=%2Fjobslocator%2FprocessView&saveLastPath=0&jobCode=3113514
https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home?p_p_id=jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator_struts_action=%2Fjobslocator%2FprocessView&saveLastPath=0&jobCode=3105090
https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home?p_p_id=jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator_struts_action=%2Fjobslocator%2FprocessView&saveLastPath=0&jobCode=3121840
https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home?p_p_id=jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator_struts_action=%2Fjobslocator%2FprocessView&saveLastPath=0&jobCode=3120423
https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home?p_p_id=jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator_struts_action=%2Fjobslocator%2FprocessView&saveLastPath=0&jobCode=3120415
https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home?p_p_id=jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator_struts_action=%2Fjobslocator%2FprocessView&saveLastPath=0&jobCode=3120414
https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home?p_p_id=jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator_struts_action=%2Fjobslocator%2FprocessView&saveLastPath=0&jobCode=3120413
http://www.adbergueda.cat/inici.php


ORIENTADOR/A 

TUTOR/A INSERCIÓ 

LABORAL JOVES            

Ref. FA03118235

Sant Vicenç 

de Castellet

Funcions: Captació i incorporació de 

joves al programa, avaluació 

individualitzada, identificació del talent i 

diagnòstic ocupacional, realització de 

càpsules informatives sobre aspectes 

laborals, recull d'indicadors, elaboració 

d'informes i memòries tècniques, 

intervenció individual i en grup,treball en 

xarxa.

Formació: psicologia, psicopedagogia i 

pedagogia. Experiència contrastada de com 

a mínim 1 any d'intervenció directa com a 

orientador/a amb el col•lectiu de joves en el 

marc dels programes del Servei d' 

Ocupació de Catalunya

FEINA ACTIVA

MONITOR/A 

EXTRAESCOLAR 

ANGLÈS                      

Ref. FA03120353

Manresa

Funcions: Monitoratge extraescolar 

anglès amb grups reduïts d'infantil i/o 

primària - Programació de jocs i activitats 

en anglès amb un component lúdic i 

dinàmic

Formació: pedagogia, mestre, filologia 

anglesa. Tenir un mínim d'experiència en 

intervenció amb infants (laboral, pràctiques 

o voluntariat). Es valorarà l’experiència 

docent en activitats en anglès

FEINA ACTIVA

PERRUQUERS 

UNISEX     Ref. 
Manresa

Perruquer/a Oficial de primera amb 5 anys 

d'experiència i formació en perruqueria. 

Formació: Tècnic/a en perruqueria i 

cosmètica capil·lar, Tècnic superior en 

estilisme i direcció de perruqueria.

Adreçar-se a l'Oficina de Treball de la Generalitat de 

Catalunya de MANRESA

DINAMITZADOR/A 

JUVENIL
Sallent 

http://cido.diba.cat/oposicions/6854250/1-placa-de-dinamitzador-juvenil-

ajuntament-de-sallent

TREBALLADOR/A 

SOCIAL
Sallent

http://cido.diba.cat/oposicions/6854165/1-placa-de-treballador-social-

ajuntament-de-sallent

TÈCNIC DE 

MANTENIMENT 

(ELECTRODOMÈSTI

CS)

Manresa

Funcions: Manteniment i reparació 

d'electrodomèstics de gamma blanca i 

marques originals. Servei de reparació 

tant a domicili com a taller. Gestió dels 

recanvis i control stocks. Presentació de 

pressupostos i assessorament als clients 

particulars.

Coneixements en mecànica. Experiència en 

temes de manteniment i reparació. Estudis: 

CFGS Electricitat i Electrònica . 

Idiomes:Imprescindible dominii català i 

castellà. Carnets de conduir: B. 

Perfil junior per aprendre a l'empresa.

FEINA ACTIVA

Identificador: 20170220O3. Termini de presentació de sol·licituds: 13/03/2017. 

Sistema de selecció: Concurs oposició. Tipus de personal: Funcionari interí: Grup de 

titulació: Subgrup C1 (anterior Grup C). Titulació requerida: Tècnic de grau superior 

en animació sociocultural, d'integrador social, o equivalent o superior. Altres requisits: 

Nivell C de català. Matèries: Dinamització (social, cultural, juvenil...)

Identificador: 20170220O2. Termini de presentació de sol·licituds: 13/03/2017. 

Sistema de selecció: Concurs oposició. Tipus de personal: Funcionari interí. Grup de 

titulació: Subgrup A2 (anterior Grup B). Titulació requerida: Diplomat o grau 

universitari en Treball social. Altres requisits: Nivell C de català. Matèries: Serveis 

socials

https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home?p_p_id=jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator_struts_action=%2Fjobslocator%2FprocessView&saveLastPath=0&jobCode=3118235
https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home?p_p_id=jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator_struts_action=%2Fjobslocator%2FprocessView&saveLastPath=0&jobCode=3120353
http://cido.diba.cat/oposicions/6854250/1-placa-de-dinamitzador-juvenil-ajuntament-de-sallent
http://cido.diba.cat/oposicions/6854250/1-placa-de-dinamitzador-juvenil-ajuntament-de-sallent
http://cido.diba.cat/oposicions/6854165/1-placa-de-treballador-social-ajuntament-de-sallent
http://cido.diba.cat/oposicions/6854165/1-placa-de-treballador-social-ajuntament-de-sallent
https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home?p_p_id=jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator_struts_action=%2Fjobslocator%2FprocessView&saveLastPath=0&jobCode=3115944
http://www.adbergueda.cat/inici.php


RESPONSABLE 

D'ADMINISTRACIÓ 

Ref. FA03115943

Manresa

Funcions: Supervisió d'un equip format 

per dues persones al càrrec. Tasques 

comptables, gestió de rebuts, 

liquidacions, tancaments, tresoreria i 

suport comptable en general. Suport en 

nòmines

Experiència en una posició similar, en 

sector preferiblement assessoria o 

assegurances. CFGS  Administració. 

Idiomes: Imprescindible dominii català i 

castellà. Carnets de conduir:B. 

Imprescindible, amb capacitat de gestió, de 

lideratge, organització i orientació als 

resultats. Facilitat comunicativa i per les 

relacions interpersonals.

FEINA ACTIVA

LLAUNER/A                  

Ref. FA03115634

Sant Fruitós 

de Bages

Tasques de llauneria en sector 

construcció 
launer/a amb experiència FEINA ACTIVA

VENEDOR/A PER 

BENZINERA                   

Ref. BCcbh-123997

Bages

Persona amb experiència per atendre al 

públic.  Horari seguit de matins o tardes 

+ caps de setmanes. Jornada Completa

INFOFEINA

TÈCNIC DE 

PROJECTES                  

Ref. B1-123947

Bages

Funcions: Planificació, direcció, 

coordinació i supervisió dels projectes, 

així com la seva industrialització, 

execució i implantació. Seguiment a 

l'obra i control de terminis i costos dels 

projectes. Coordinació i supervisió dels 

industrials i els tallers de projectes.

Estudis: (valorable) Grau Enginyeria Civil, 

Enginyeria Superior, Enginyeria Industrial, 

Enginyeria Tècnica Industrial. Recomanable 

amb experiència en om a tècnic de 

projectes en empreses sector automoció, 

fusteria, construcció civil.

Amb domini d'Autocad 2D i coneixements 

de mecànica, hidràulica i electricitat. 

(imprescindible). Cotxe propi. - Valorable, 

coneixements Presto i Anglès nivell alt.

INFOFEINA

BIÒLEG/A (BECARI/ 

PRÀCTIQUES)            

Ref. BBio1-123758

Bages

Funcions: donar suport en la Gestió i 

Control de la Qualitat, ISO's, controls de 

matèria prima, producte intermedi i 

final... i en homologacions, auditories. 

Jornada parcial flexible

Formació: Llicenciat amb titulació de 

Biologia (imprescindible). Idiomes: domini 

català i castellà, anglès (avançat). Carnet 

de conduir B.

INFOFEINA

MANTENIMENT 

INDUSTRIAL               

Ref. BOic-123721

Bages Jornada completa Imprescindible amb experiència INFOFEINA

https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home?p_p_id=jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator_struts_action=%2Fjobslocator%2FprocessView&saveLastPath=0&jobCode=3115943
https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home?p_p_id=jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator_struts_action=%2Fjobslocator%2FprocessView&saveLastPath=0&jobCode=3115634
http://www.infofeina.com/llistat.php
http://www.infofeina.com/llistat.php
http://www.infofeina.com/llistat.php
http://www.infofeina.com/llistat.php
http://www.adbergueda.cat/inici.php


RESPONSABLE 

DPT. QUALITAT I 

LABORATORI       

Ref. BTqc1-123754

Bages

Funcions: Implantació i seguuiment 

normes ISO. Anàlisis físico-químic de 

productes acabats i matèries primes 

(control de qualitat del producte acabat). 

Disseny i desenvolupament de noves 

fórmules. Gestió de recursos i dels 

processos. Relació constant amb clients i 

proveïdors. Col.laboració amb el 

departament de producció. Jornada 

seguida de 7h a 15h

Llicenciat amb titulació de Química 

(imprescindible). Experiència similar en 

empresa amb productes químics, 

gestionant qualitat i/o laboratori.Idiomes: 

domini català i castellà, anglès (avançat). 

Carnet de conduir B i vehicle propi.  

Candidats dinàmics, resolutius, amb 

capacitat de gestió, facilitat comunicativa i 

de relació interpersonal i motivats per les 

tasques proposades.

INFOFEINA

CALDERER 

TERMOPLÀSTICS  

Ref. BOcc-123578

Bages
Jornada Parcial. Horari:horari partit de 

dilluns a divendres

Calderer amb Soldadura termoplàstica. 

Experiència en treballs de manufactura, 

carpinteria PVC, caldereria metàl·lica…   

FP I amb titulació de Metall (imprescindible)

INFOFEINA

MANTENIMENT 

ELÈCTRIC I 

MECÀNIC            Ref. 

BTto-123828

Bages
Jornada completa. Horari: 8h a 13:00h i 

de 15:00h a 18:30h

Formació: CFGM Electromecànica 

(imprescindible). Experiència en 

reparacions de maquinària industrial

- Tasques de magatzem i taller. Carnet de 

conduir B

INFOFEINA

MUNTADOR/A DE 

PECES DE PLÀSTIC   

Ref. FA03097705

Solsona
Funcions: Manipulació i muntatge de 

peces petites de plàstic i de metall

1 any d'experiència en tasques de 

muntatge de peces
FEINA ACTIVA

MONITOR/A DE 

CASA DE COLÒNIES   

Ref. FA03054601

Solsona

Servei de dinamització d'activitats de 

lleure. Servei de monitoratge de 

extraescolars, casals, colonies, 

menjadors… Servei de monitoratge a 

cases de colònies

FEINA ACTIVA

TÈCNIC D'ESPORTS 

DE MUNTANYA I 

ESCALADA                   

Ref. FA03054602

Solsona

Servei de monitoratge a cases de 

colònies que també desenvoluparà les 

funcions de tècnic d'aventura

Formació: Cicles Formatius de Grau 

Superior amb titulació de Act.físiques i 

esportives (imprescindible)

FEINA A CTIVA

LLUÇANÈS

ALTRES 

http://www.infofeina.com/llistat.php
http://www.infofeina.com/llistat.php
http://www.infofeina.com/llistat.php
https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home?p_p_id=jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator_struts_action=%2Fjobslocator%2FprocessView&saveLastPath=0&jobCode=3097705
https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home?p_p_id=jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator_struts_action=%2Fjobslocator%2FprocessView&saveLastPath=0&jobCode=3054601
https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home?p_p_id=jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator_struts_action=%2Fjobslocator%2FprocessView&saveLastPath=0&jobCode=3054602
http://www.adbergueda.cat/inici.php


OFERTES XALOC 

(diputació de 

Barcelona)

Provincia 

Barcelona

Ofertes de treball a 

OSONA

Ofertes de treball del 

RIPOLLÈS

ENGINYERS ocupacio@adbergueda.cat

CUINERS/ES ocupacio@adbergueda.cat

CAMBRER/ES ocupacio@adbergueda.cat

HOSTATGERIA I 

RESTAURANT A 

SANTUARI           

Núm. Projecte: 

PC09155

Berguedà

Disposa de 10 habitacions amb bany i 6 

habitacions amb bany compartit per a 

reserves de grups, diverses sales 

d'estar, zona de jocs infantils, llar de foc, 

wifi i un hort. Compta amb un gran 

restaurant i un petit i acollidor bar amb 

accés independent, amb cuina i zones 

de treball i emmagatzematge àmplies i 

equipades amb capacitat per fer 

banquets i casaments.

Consulta condicions www.reempresa.org./bergueda corominascj@adbergueda.cat

BAR CAFETERIA 

EMBLEMÀTIC 
Berguedà

Es cedeix per jubilació del propietari. 

Sempre ha estat dirigit i gestionat per la 

mateixa família al llarg d’aquests 44

anys. A dia d’avui hi treballen 3 persones 

fixes i 1 temporal.

Local amb aforament de 115 persones, 

més una terrassa amb capacitat per 36 

clients

Consulta condicions 

www.reempresa.org/bergueda
corominascj@adbergueda.cat

Reempresa Berguedà - NEGOCIS EN CESSIÓ

BORSES

http://www.diba.cat/slo

http://www.laplanaweb.com/treball/

http://ripollesdesenvolupament.com/index.php?option=com_content&view=article&id=289&Itemid=107

Totes a quelles persones interessades en treballar de CUINERS/ES ens poden fer arribar el seu 

CV. Imprescindible amb experiència

Totes a quelles persones interessades en treballar de CAMBRERS/ES  ens poden fer arribar el seu 

CV. Imprescindible amb experiència

Totes a quelles persones interessades en treballar d'ENGINYERS ens poden fer arribar el seu CV. 

mailto:ocupacio@adbergueda.cat
mailto:ocupacio@adbergueda.cat
mailto:ocupacio@adbergueda.cat
http://www.reempresa.org/Anunci?lng=&orig=&guid=a1e5ae6e-8ee1-e611-9dd5-5ef3fc563a99&tip=CED
mailto:corominascj@adbergueda.cat
http://ads.reempresa.org/reempresa/detall_anunci_bts.aspx?lng=&orig=&guid=cd806989-1521-e311-998b-5ef3fc563a99
http://ads.reempresa.org/reempresa/detall_anunci_bts.aspx?lng=&orig=&guid=cd806989-1521-e311-998b-5ef3fc563a99
mailto:corominascj@adbergueda.cat
http://www.diba.cat/slo
http://www.laplanaweb.com/treball/
http://ripollesdesenvolupament.com/index.php?option=com_content&view=article&id=289&Itemid=107
http://www.adbergueda.cat/inici.php


ES CEDEIX BAR 

RESTAURANT 
Berga

Es cedeix bar restaurant molt ben 

situat.Ubicat en una gran plaça molt 

concorreguda, amb zona esportiva i parc 

infantil. Té una àmplia zona 

d'aparcament gratuït al costat. 

Consta d'un local de 113 m2 interiors 

amb aforament per 50 persones i una 

gran terrassa exterior amb aforament 

actual per unes 40 - 60 persones (amb 

possibilitat d'ampliar).

Consultar condicions 

www.reempresa.org/bergueda
corominascj@adbergueda.cat

ES CEDEIX 

EMPRESA DE MÉS 

DE 35 ANYS 

DEDICADA AL 

GÈNERE DE PUNT, 

PER JUBILACIÓ

Casserres

És una empresa de gènere de punt, on 

es realitzen tasques des de l’elaboració 

del teixit (a partir del fil), fins a 

l’empaquetament de les peces: texidoria, 

confecció (costura) i acabats.

Consultar condicions 

www.reempresa.org/bergueda
corominascj@adbergueda.cat

ES CEDEIX 

CAFETERIA DE 

MODA A BERGA

Núm. Projecte: 

PC08762

Berga

És un referent en pastisseria i quick-

lunch casera. Intentem tenir sempre 

opcions veganes i sense gluten. Tenim 

una oferta saludable i de qualitat. Per 

donar a conèixer l’oferta diària, estem 

actius en Facebook i a Instagram. 

També estem presents en les xarxes

Trip Advisor i ViajarSinGluten.

Consultar condicions   

www.reempresa.org/bergueda
corominascj@adbergueda.cat

ES CEDEIX                       

HOTEL RURAL Pre Pirineu

Hotel rural categoria P**, a la zona del 

pre Pirineu català, a l'entrada del parc 

natural Cadí-Moixeró. Facilitats de 

compra. Opció compra negoci més 

lloguer

Consultar condicions   

www.reempresa.org/bergueda
corominascj@adbergueda.cat

CLÍNICA DENTAL Berga

Clínica dental situada a Berga amb una 

llarga trajectòria empresarial i en 

funcionament des de fa 25 anys. 

Consultar condicions 

www.reempresa.org/bergueda
corominascj@adbergueda.cat

CÀMPING AMB MASIA Ripollès

Es cedeix Càmping-Masia a Ripoll. El 

complex, de 7 hectàrees, consta d'un 

Càmping de primera categoria i una 

Masia-Hotel que disposa a més dels 

serveis de restaurant i bar i un petit 

supermercat.

Consultar condicions 

www.reempresa.org/bergueda
corominascj@adbergueda.cat

El Recull d'Ofertes de feina consisteix en un recull d’ofertes de treball de la comarca i rodalies extretes de diferents fonts. L'Agència de Desenvolupament del Berguedà no es fa responsable del contingut dels anuncis publicats 

en el Tauler, ni garanteix, ni es responsabilitza de la veracitat, exactitud o validesa dels anuncis publicats. 

Les relacions laborals o acords que s’estableixin entre l’Usuari i Tercers, mitjançant els anuncis publicitaris, són única i exclusivament responsabilitat de l’Usuari i els Tercers.
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