Ofertes obertes al SOL
Regidoria d'Ocupació

NÚM. D'OFERTA

7935

DESCRIPCIÓ

Ocupació: COMERCIAL - ASSESSOR/A IMMOBILIARI / Llocs a cobrir: 2
Municipi: Molins de Rei
Tasques a desenvolupar: atenció al client en oficina i per telèfon, gestió, captació i venda
d'immobles
Formació requerida: Graduat Escolar/ ESO o similar
Formació avaluable: en vendes
Experiència: mínima d'un any en feina similar
Idiomes: català i castellà
/ Informàtica: Word, Excel i CRM
Permís conduir: sí
/ Vehicle: sí
Tipus de contracte: temporal + indefinit
/ Durada: 6 mesos + indefinit
Jornada: completa (de dilluns a divendres, de 09:30 a 14:00 i de 17:00 a 20:00; dissabtes
de 10:00 a 13:30h)
Salari: 900 euros/ bruts/ mes + comissions
Data incorporació: immediata

NÚM. D'OFERTA

7934

DESCRIPCIÓ

Ocupació: VERIFICADOR/A DE PECES / Llocs a cobrir: 1
Municipi: Molins de Rei
Tasques a desenvolupar: verificació de peces de precisió produïdes a l'empresa
Formació requerida: Graduat Escolar/ ESO o similar
Formació avaluable: ---Experiència: mínima de 6 mesos en feina similar
Idiomes: ---/ Informàtica: Word
Permís conduir: ---/ Vehicle: ---Tipus de contracte: temporal + renovació
/ Durada: 3 mesos + renovació
Jornada: completa (disponibilitat horària)
Salari: segons conveni
Data incorporació: immediata

Les persones interessades poden inscriure's a ofertes a la web www.molinsderei.cat
o directament al Servei d'Orientació Laboral (SOL), al Centre d'Ocupació i Serveis a les Empreses, carrer
de Francesc Layret, núm. 15.Tel: 93 668 48 12. Cal estar prèviament inscrit/ta al SOL com a usuari/ària.
jueves, 11 de julio de 2019

Página 1 de 33

NÚM. D'OFERTA

7933

DESCRIPCIÓ

Ocupació: SOLDADOR - MUNTADOR DE MAQUINÀRIA INDUSTRIAL (OFICIAL 1a) /
Llocs a cobrir: 1
Municipi: Sant Vicenç dels Horts
Tasques a desenvolupar: revisió i reparació de maquinària, substitució de peces
mecàniques i de metall, treballs de soldadura
Formació requerida: Certificat Estudis Primaris
Formació avaluable: experiència en el sector
Experiència: mínim 3 anys en feina similar
Idiomes: ---/ Informàtica: ---Permís conduir: sí
/ Vehicle: ---Tipus de contracte: temporal + renovació
/ Durada: 2 mesos + renovació
Jornada: completa (de dilluns a divendres, de 06:00 a 14:15h)
Salari: 1.614 euros/ bruts/ mes
Data incorporació: immediata

NÚM. D'OFERTA

7932

DESCRIPCIÓ

Ocupació: PERSONAL DE NETEJA PER A INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA / Llocs a
cobrir: 1
Municipi: El Papiol
Tasques a desenvolupar: neteja d'instal·lació esportiva
Formació requerida: Certificat Escolar o similar
Formació avaluable: ---Experiència: mínima de 6 mesos en feina similar
Idiomes: català i castellà
/ Informàtica: ---Permís conduir: ---/ Vehicle: ---Tipus de contracte: temporal / Durada: 1 mes
Jornada: 4 hores/ dia (de dilluns a divendres)
Salari: segons conveni
Data incorporació: immediata

Les persones interessades poden inscriure's a ofertes a la web www.molinsderei.cat
o directament al Servei d'Orientació Laboral (SOL), al Centre d'Ocupació i Serveis a les Empreses, carrer
de Francesc Layret, núm. 15.Tel: 93 668 48 12. Cal estar prèviament inscrit/ta al SOL com a usuari/ària.
jueves, 11 de julio de 2019
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NÚM. D'OFERTA

7930

DESCRIPCIÓ

Ocupació: OPERARI DE MAGATZEM / Llocs a cobrir: 1
Municipi: Cervelló
Tasques a desenvolupar: preparació de comandes i altres tasques de magatzem
Formació requerida: Graduat Escolar/ ESO
Formació avaluable: ---Experiència: mínima d'un any en feina similar
Idiomes: català i castellà
/ Informàtica: ---Permís conduir: sí
/ Vehicle: sí
Tipus de contracte: temporal + renovació
/ Durada: 6 mesos + renovació
Jornada: completa (de dilluns a divendres, de 13:30 a 21:30h)
Salari: 15.600 euros/ bruts/ any
Data incorporació: immediata

NÚM. D'OFERTA

7929

DESCRIPCIÓ

Ocupació: FRIGORISTA / Llocs a cobrir: 1
Municipi: Molins de Rei
Tasques a desenvolupar: fer el manteniment de les infraestructures del centres clients
del sector de les telecomunicacions (arreu de Catalunya)
Formació requerida: FPI/ CFGM Electricitat i/o curs d'aire condicionat o de Frigorista
Formació avaluable: ---Experiència: mínima de 2 anys en feina similar
Idiomes: català i castellà
/ Informàtica: ---Permís conduir: sí
/ Vehicle: sí
Tipus de contracte: temporal + renovació
/ Durada: 1 any + renovació
Jornada: completa (horari partit)
Salari: segons conveni
Data incorporació: immediata

Les persones interessades poden inscriure's a ofertes a la web www.molinsderei.cat
o directament al Servei d'Orientació Laboral (SOL), al Centre d'Ocupació i Serveis a les Empreses, carrer
de Francesc Layret, núm. 15.Tel: 93 668 48 12. Cal estar prèviament inscrit/ta al SOL com a usuari/ària.
jueves, 11 de julio de 2019
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NÚM. D'OFERTA

7927

DESCRIPCIÓ

Ocupació: AUXILIAR DE TALLER - MANIPULADOR/A
/ Llocs a cobrir: 3
Municipi: Sant Vicenç dels Horts
Tasques a desenvolupar: encaixar, paletitzar, manipular llibres i revistes
Formació requerida: Graduat EGB/ ESO o similar
Formació avaluable: ---Experiència: mínima de 6 mesos en feina similar
Idiomes: ---/ Informàtica: ---Permís conduir: ---/ Vehicle: ---Tipus de contracte: temporal (Obra o servei)
/ Durada: 3 mesos + renovació
Jornada: completa (torns rotatius: de 06:00 a 14:00; de 14:00 a 22:00 i de 22:00 a 06:00h)
Salari: 1.150 euros/ bruts/ mes x 12 pagues (+ nocturnitat)
Data incorporació: immediata

NÚM. D'OFERTA

7926

DESCRIPCIÓ

Ocupació: ADMINISTRATIU/VA - MAGATZEM PER A MOLINS DE REI / Llocs a cobrir: 1
Municipi: Molins de Rei
Tasques a desenvolupar: administratives en general, de logística i magatzem
Formació requerida: FPI o CFGM Auxiliar Administratiu o similar
Formació avaluable: ---Experiència: mínima d'un any en feina similar
Idiomes: català i castellà
/ Informàtica: Word i Excel
Permís conduir: ---/ Vehicle: ---Tipus de contracte: indefinit
/ Durada: indefinida
Jornada: completa (de dilluns a divendres, de 09:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00h)
Salari: a negociar
Data incorporació: immediata

Les persones interessades poden inscriure's a ofertes a la web www.molinsderei.cat
o directament al Servei d'Orientació Laboral (SOL), al Centre d'Ocupació i Serveis a les Empreses, carrer
de Francesc Layret, núm. 15.Tel: 93 668 48 12. Cal estar prèviament inscrit/ta al SOL com a usuari/ària.
jueves, 11 de julio de 2019
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NÚM. D'OFERTA

7925

DESCRIPCIÓ

Ocupació: AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA AMB CONEIXEMENTS D'INTERIORISME /
Llocs a cobrir: 1
Municipi: Molins de Rei
Tasques a desenvolupar: pressupostos, atenció telefònica i gestió de tarifes
Formació requerida: CFGM o CFGS Auxiliar Administratiu o similar
Formació avaluable: coneixements de disseny i/o interiorisme
Experiència: mínima de 5 anys en feina similar
Idiomes: català i castellà
/ Informàtica: Word, Excel i FacturaPlus
Permís conduir: ---/ Vehicle: ---Tipus de contracte: temporal amb possibilitat d'indefinit
/ Durada: 6 mesos +
indefinit
Jornada: completa (40h/ setmanals)
Salari: a negociar
Data incorporació: immediata

NÚM. D'OFERTA

7924

DESCRIPCIÓ

Ocupació: COMPTABLE / Llocs a cobrir: 1
Municipi: Molins de Rei
Tasques a desenvolupar: comptabilitat, remeses de cobraments a clients, informes
financers, etc.
Formació requerida: Diplomatura en Ciències Econòmiques i Empresarials o similar
Formació avaluable: ---Experiència: mínima de 3 anys en feina similar
Idiomes: català i castellà
/ Informàtica: Word i Excel
Permís conduir: sí
/ Vehicle: sí
Tipus de contracte: indefinit
/ Durada: indefinida
Jornada: parcial (25 hores setmanals). De dilluns a divendres, de 09:00 a 14:00h
Salari: 11.000 euros/ bruts/ any x 14 pagues
Data incorporació: immediata

Les persones interessades poden inscriure's a ofertes a la web www.molinsderei.cat
o directament al Servei d'Orientació Laboral (SOL), al Centre d'Ocupació i Serveis a les Empreses, carrer
de Francesc Layret, núm. 15.Tel: 93 668 48 12. Cal estar prèviament inscrit/ta al SOL com a usuari/ària.
jueves, 11 de julio de 2019

Página 5 de 33

NÚM. D'OFERTA

7923

DESCRIPCIÓ

Ocupació: AUXILIAR DE MAGATZEM / Llocs a cobrir: 1
Municipi: Molins de Rei
Tasques a desenvolupar: descàrrega de productes, preparació de comandes i logística
de magatzem
Formació requerida: Graduat Escolar/ ESO o similar
Formació avaluable: ---Experiència: mínima de 6 mesos en feina similar
Idiomes: català i castellà
/ Informàtica: Word
Permís conduir: ---/ Vehicle: ---Tipus de contracte: temporal + indefinit / Durada: temporal + indefinit
Jornada: completa (de dilluns a divendres, de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 18:00h)
Salari: 1.000 euros/ nets/ mes x 12 pagues
Data incorporació: immediata

NÚM. D'OFERTA

7922

DESCRIPCIÓ

Ocupació: AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA PER A SANT FELIU DE LLOBREGAT/ Llocs
a cobrir: 1
Municipi: Sant Feliu de Llobregat
Tasques a desenvolupar: assentaments comptables, conciliacions bancàries, facturació i
pagament a proveïdors
Formació requerida: CFGM o CFGS en Administració i Finances o similar
Formació avaluable: ---Experiència: mínima d'un any en feina similar
Idiomes: català i castellà
/ Informàtica: Word i Excel
Permís conduir: ---/ Vehicle: ---Tipus de contracte: temporal
/ Durada: 6 mesos + renovació
Jornada: parcial (25h setmanals). De dilluns a divendres, de 09:00 a 14:00h
Salari: 9.200 euros/ bruts/ any
Data incorporació: immediata

Les persones interessades poden inscriure's a ofertes a la web www.molinsderei.cat
o directament al Servei d'Orientació Laboral (SOL), al Centre d'Ocupació i Serveis a les Empreses, carrer
de Francesc Layret, núm. 15.Tel: 93 668 48 12. Cal estar prèviament inscrit/ta al SOL com a usuari/ària.
jueves, 11 de julio de 2019
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NÚM. D'OFERTA

7920

DESCRIPCIÓ

Ocupació: AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA PER A SANT VICENÇ DELS HORTS / Llocs
a cobrir: 1
Municipi: Sant Vicenç dels Horts
Tasques a desenvolupar: introducció de comunicats de treball diaris dins del programa,
control, revisió i solució d'incidències. Tasques de suport al departament comptable i
facturació, arxiu, etc.
Formació requerida: CFGM o CFGS en Administració i Finances o similar
Formació avaluable: Office
Experiència: mínima de 2 anys en feina similar
Idiomes: català i castellà
/ Informàtica: Word i Excel
Permís conduir: ---/ Vehicle: ---Tipus de contracte: temporal + renovació
/ Durada: 12 mesos + renovació
Jornada: completa (de dilluns a divendres, de 09:00 a 13:00 i de 15:00 a 19:00h)
Salari: 1295 euros/ bruts/ mes x 12 pagues
Data incorporació: immediata

NÚM. D'OFERTA

7918

DESCRIPCIÓ

Ocupació: ESPECIALISTA UNGLES / Llocs a cobrir: 1
Municipi: Castellbisbal
Tasques a desenvolupar: manicures, pedicures, tint i permanent de pestanyes,
maquillatge etclas, manicura shellac i gel
Formació requerida: Graduat Escolar/ ESO o similar
Formació avaluable: relacionada amb l'estètica
Experiència: mínima d'un any en feina similar
Idiomes: català i castellà
/ Informàtica: ---Permís conduir: sí
/ Vehicle: sí
Tipus de contracte: temporal / Durada: temporal + renovació
Jornada: mitja jornada (tardes)
Salari: segons conveni
Data incorporació: immediata

Les persones interessades poden inscriure's a ofertes a la web www.molinsderei.cat
o directament al Servei d'Orientació Laboral (SOL), al Centre d'Ocupació i Serveis a les Empreses, carrer
de Francesc Layret, núm. 15.Tel: 93 668 48 12. Cal estar prèviament inscrit/ta al SOL com a usuari/ària.
jueves, 11 de julio de 2019
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NÚM. D'OFERTA

7916

DESCRIPCIÓ

Ocupació: OPERARI DE MUNTATGE D'AIXETES / Llocs a cobrir: 1
Municipi: Pallejà
Tasques a desenvolupar: muntatge de grifaria, verificació i empaquetatge. Altres tasques
de magatzem.
Formació requerida: Graduat Escolar/ ESO o similar
Formació avaluable: ---Experiència: mínima d'un any en feina similar
Idiomes: ---/ Informàtica: ---Permís conduir: ---/ Vehicle: ---Tipus de contracte: temporal + indefinit
/ Durada: 2 mesos + indefinit
Jornada: completa (de dilluns a dijous, de 08:00 a 13:00 i de 14:30 a 18:00h i divendres
de 08:00 a 14:00h)
Salari: 1.300 euros/ bruts/ mes
Data incorporació: immediata

NÚM. D'OFERTA

7915

DESCRIPCIÓ

Ocupació: CAMIONER AMB CARNET C + CAP PER A EL PAPIOL / Llocs a cobrir: 2
Municipi: El Papiol
Tasques a desenvolupar: conduir camió amb ganxo per a la recollida de ferralla, gàbies,
canvi de contenidors i conduir carretó frontal/ retràctil per a emmagatzematge dels
productes
Formació requerida: Graduat Escolar/ ESO o similar
Formació avaluable: en logística i magatzem
Experiència: mínima d'un any en feina similar
Idiomes: ---/ Informàtica: ---Permís conduir: C+CAP
/ Vehicle: sí
Tipus de contracte: temporal + indefinit
/ Durada: 3 mesos + indefinit
Jornada: completa (de dilluns a divendres, de 07:00 a 14:00 + una tarda)
Salari: 1.100 euros/ bruts/ any x 12 pagues
Data incorporació: immediata

Les persones interessades poden inscriure's a ofertes a la web www.molinsderei.cat
o directament al Servei d'Orientació Laboral (SOL), al Centre d'Ocupació i Serveis a les Empreses, carrer
de Francesc Layret, núm. 15.Tel: 93 668 48 12. Cal estar prèviament inscrit/ta al SOL com a usuari/ària.
jueves, 11 de julio de 2019
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NÚM. D'OFERTA

7914

DESCRIPCIÓ

Ocupació: DEPENDENT/A DE FRUITERIA / Llocs a cobrir: 1
Municipi: Molins de Rei
Tasques a desenvolupar: atenció al públic, reposició de productes, descàrrega de
productes i cobraments (amb caixa registradora)
Formació requerida: Graduat Escola/ ESO o similar
Formació avaluable: ---Experiència: mínima de 2 anys en feina similar
Idiomes: català
/ Informàtica: Word i Excel
Permís conduir: sí
/ Vehicle: ---Tipus de contracte: temporal + indefinit
/ Durada: 1 any + indefinit
Jornada: tardes i dissabtes matí (de 16:30 a 21:00 i dissabtes de 08:00 a 15:00h)
Salari: 900 euros/ nets/ mes
Data incorporació: immediata

NÚM. D'OFERTA

7909

DESCRIPCIÓ

Ocupació: ASSESSOR/A COMERCIAL - DIRECTOR/A AGÈNCIA / Llocs a cobrir: 2
Municipi: Molins de Rei
Tasques a desenvolupar: assessor comercial per a dirigir agència pròpia
Formació requerida: FPII/ CFGM
Formació avaluable: ---Experiència: mínima de 2 anys en feina similar
Idiomes: català i castellà
/ Informàtica: Word, Excel i PowerPoint
Permís conduir: ---/ Vehicle: ---Tipus de contracte: mercantil
/ Durada: indefinit
Jornada: completa
Salari: 1.225 Euros/ bruts/ mes + comissions variables
Data incorporació: immediata

Les persones interessades poden inscriure's a ofertes a la web www.molinsderei.cat
o directament al Servei d'Orientació Laboral (SOL), al Centre d'Ocupació i Serveis a les Empreses, carrer
de Francesc Layret, núm. 15.Tel: 93 668 48 12. Cal estar prèviament inscrit/ta al SOL com a usuari/ària.
jueves, 11 de julio de 2019
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NÚM. D'OFERTA

7908

DESCRIPCIÓ

Ocupació: TREBALLADORA FAMILIAR PER A DOMICILIS A MOLINS DE REI / Llocs a
cobrir: 1
Municipi: Molins de Rei
Tasques a desenvolupar: treballadora familiar per a servei d'atenció personal a domicilis
de Molins de Rei
Formació requerida: CFGM Atenció Sociosanitària
Formació avaluable: ---Experiència: mínima d'un any en feina similar
Idiomes: català i castellà
/ Informàtica: ---Permís conduir: ---/ Vehicle: ---Tipus de contracte: obra i servei
/ Durada: temporal
Jornada: matí tarda
Salari: 1093 euros/ bruts/ mes x 14 pagues
Data incorporació: immediata

NÚM. D'OFERTA

7907

DESCRIPCIÓ

Ocupació: COSIDOR/A DE CATIFES PER L'AUTOMOCIÓ / Llocs a cobrir: 3
Municipi: Molins de Rei
Tasques a desenvolupar: cosir el rivet de les catifes
Formació requerida: Graduat Escolar/ ESO o similar
Formació avaluable: en la branca tèxtil
Experiència: mínima de 3 anys en feina similar
Idiomes: ---/ Informàtica: ---Permís conduir: ---/ Vehicle: ---Tipus de contracte: temporal
/ Durada: 6 mesos
Jornada: completa (de dilluns a divendres, de 07:00 a 15:00h)
Salari: 14.000 euros/ bruts/ any
Data incorporació: immediata

Les persones interessades poden inscriure's a ofertes a la web www.molinsderei.cat
o directament al Servei d'Orientació Laboral (SOL), al Centre d'Ocupació i Serveis a les Empreses, carrer
de Francesc Layret, núm. 15.Tel: 93 668 48 12. Cal estar prèviament inscrit/ta al SOL com a usuari/ària.
jueves, 11 de julio de 2019
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NÚM. D'OFERTA

7906

DESCRIPCIÓ

Ocupació: MOSSO DE MAGATZEM / Llocs a cobrir: 1
Municipi: Molins de Rei
Tasques a desenvolupar: tasques pròpies d'un magatzem i portar carretó trilateral
Formació requerida: Carnet de carretó trilateral
Formació avaluable: ---Experiència: mínima de 3 anys en feina similar
Idiomes: ---/ Informàtica: ---Permís conduir: ---/ Vehicle: ---Tipus de contracte: temporal
/ Durada: 6 mesos
Jornada: completa (de dilluns a divendres, de 07:00 a 15:00h)
Salari: 16.000 euros/ bruts/ any
Data incorporació: immediata

NÚM. D'OFERTA

7905

DESCRIPCIÓ

Ocupació: MANIPULADOR/A PER A EMPRESA DE FABRICACIÓ DE CATIFES PER A
AUTOMOCIÓ / Llocs a cobrir: 3
Municipi: Molins de Rei
Tasques a desenvolupar: manipulació i etiquetatge dels productes
Formació requerida: Graduat Escolar/ ESO o similar
Formació avaluable: ---Experiència: mínima 3 anys en feina similar
Idiomes: ---/ Informàtica: ---Permís conduir: ---/ Vehicle: ---Tipus de contracte: temporal
/ Durada: 6 mesos
Jornada: completa (de dilluns a divendres, de 07:00 a 15:00h)
Salari: 14.000 euros/ bruts/ any
Data incorporació: immediata

Les persones interessades poden inscriure's a ofertes a la web www.molinsderei.cat
o directament al Servei d'Orientació Laboral (SOL), al Centre d'Ocupació i Serveis a les Empreses, carrer
de Francesc Layret, núm. 15.Tel: 93 668 48 12. Cal estar prèviament inscrit/ta al SOL com a usuari/ària.
jueves, 11 de julio de 2019
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NÚM. D'OFERTA

7904

DESCRIPCIÓ

Ocupació: ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE / Llocs a cobrir: 1
Municipi: Molins de Rei
Tasques a desenvolupar: comptabilitat, assentaments, pagament factures, control bancs,
control registres a personal i tercers, etc.
Formació requerida: CFGS Administració i Finances o similar
Formació avaluable: ---Experiència: mínima de 3 anys en feina similar
Idiomes: anglès
/ Informàtica: Word, Excel, PowerPoint, ContaPlus i FacturaPlus
Permís conduir: sí
/ Vehicle: sí
Tipus de contracte: temporal + indefinit
/ Durada: 6 mesos + indefinit
Jornada: completa (de dilluns a dissabte)
Salari: segons conveni
Data incorporació: immediata

NÚM. D'OFERTA

7903

DESCRIPCIÓ

Ocupació: PROMOTORA DE CENTRES COMERCIALS / Llocs a cobrir: 2
Municipi: diferents municipis
Tasques a desenvolupar: captació de dades per a promocions i venda de productes
Formació requerida: Graduat Escolar/ ESO o similar
Formació avaluable: ---Experiència: mínima de 6 mesos en feina similar
Idiomes: català i castellà
/ Informàtica: Word i Excel
Permís conduir: ---/ Vehicle: ---Tipus de contracte: temporal
/ Durada: 6 mesos
Jornada: completa (de dilluns a divendres tarda, dissabte matins i tarda)
Salari: 1.250 euros/ bruts/ mes x 12 pagues
Data incorporació: immediata

Les persones interessades poden inscriure's a ofertes a la web www.molinsderei.cat
o directament al Servei d'Orientació Laboral (SOL), al Centre d'Ocupació i Serveis a les Empreses, carrer
de Francesc Layret, núm. 15.Tel: 93 668 48 12. Cal estar prèviament inscrit/ta al SOL com a usuari/ària.
jueves, 11 de julio de 2019
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NÚM. D'OFERTA

7900

DESCRIPCIÓ

Ocupació: TÈCNIC/A PER DEPARTAMENT LABORAL EN ASSESSORIA D'EMPRESES
PER A ESPLUGUES / Llocs a cobrir: 1
Municipi: Esplugues de Llobregat
Tasques a desenvolupar: assessorament a clients en matèria laboral i gestió de nòmines
dels clients del despatx (RLC, RNT i CRA, altes, baixes, contractes i bonificacions, IRPF,
SILTRA, etc).
Formació requerida: Diplomatura en Relacions Laborals o similar
Formació avaluable: Màster en Temes Laborals
Experiència: mínima d'un any
Idiomes: anglès
/ Informàtica: Word, Excel, PowerPoint, A3 NOM i NCS
Permís conduir: ---/ Vehicle: ---Tipus de contracte: indefinit
/ Durada: indefinida
Jornada: temps parcial (de dilluns a divendres, de 09:00 a 13:00h)
Salari: 825 euros/ bruts/ mes x 12 pagues
Data incorporació: immediata

NÚM. D'OFERTA

7899

DESCRIPCIÓ

Ocupació: VENEDORA TELEMÀRQUETING / Llocs a cobrir: 1
Municipi: Molins de Rei
Tasques a desenvolupar: venda d'accessoris de l'automòbil
Formació requerida: FPI o CFGM Màrqueting o similar
Formació avaluable: ---Experiència: mínima de 2 anys en feina similar
Idiomes: català i castellà
/ Informàtica: Word, Excel, Access i PowerPoint
Permís conduir: sí
/ Vehicle: sí
Tipus de contracte: temporal per ETT + incorporació a empresa
/ Durada: 3 mesos
per ETT + incorporació a empresa
Jornada: completa (de dilluns a divendres, de 09:00 a 17:30h)
Salari: 15.000 euros/ bruts/ any
Data incorporació: immediata

Les persones interessades poden inscriure's a ofertes a la web www.molinsderei.cat
o directament al Servei d'Orientació Laboral (SOL), al Centre d'Ocupació i Serveis a les Empreses, carrer
de Francesc Layret, núm. 15.Tel: 93 668 48 12. Cal estar prèviament inscrit/ta al SOL com a usuari/ària.
jueves, 11 de julio de 2019
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NÚM. D'OFERTA

7897

DESCRIPCIÓ

Ocupació: ADMINISTRATIU/VA DEPARTAMENT COMPTABILITAT / Llocs a cobrir: 1
Municipi: Molins de Rei
Tasques a desenvolupar: comptabilització de factures, assentaments de bancs, remeses
bancàries, reclamació a clients
Formació requerida: CFGS Administració i Finances o similar
Formació avaluable: ---Experiència: mínima de 5 anys en feina similar
Idiomes: català i castellà
/ Informàtica: Word, Excel i Navision
Permís conduir: ---/ Vehicle: ---Tipus de contracte: temporal + indefinit
/ Durada: 6 mesos + indefinit
Jornada: completa (de dilluns a divendres, de 08:00 a 18:00h)
Salari: 18.000 euros/ bruts/ any x 12 pagues
Data incorporació: immediata

NÚM. D'OFERTA

7890

DESCRIPCIÓ

Ocupació: VENEDORA DE BOTIGA DE ROBA INTERIOR I BANY / Llocs a cobrir: 1
Municipi: Sant Feliu de Llobregat i/o Barcelona
Tasques a desenvolupar: venda, recepció i col·locació de material enviat de fàbrica,
inventari, aparador i organització de la botiga
Formació requerida: Graduat ESO o similar
Formació avaluable: ---Experiència: mínima de 2 anys en feina similar
Idiomes: català i castellà
/ Informàtica: Word i Excel
Permís conduir: sí
/ Vehicle: sí
Tipus de contracte: temporal + indefinit
/ Durada: 3 mesos + 9 mesos + indefinit
Jornada: completa (40/h setmanals en horari comercial)
Salari: segons conveni sector
Data incorporació: immediata

Les persones interessades poden inscriure's a ofertes a la web www.molinsderei.cat
o directament al Servei d'Orientació Laboral (SOL), al Centre d'Ocupació i Serveis a les Empreses, carrer
de Francesc Layret, núm. 15.Tel: 93 668 48 12. Cal estar prèviament inscrit/ta al SOL com a usuari/ària.
jueves, 11 de julio de 2019
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NÚM. D'OFERTA

7889

DESCRIPCIÓ

Ocupació: MOSSO CARREGADOR/ REPOSADOR DE VENDING / Llocs a cobrir: 1
Municipi: Cervelló
Tasques a desenvolupar: recaptar, omplir i netejar màquines de vending, tenir cura de la
seva cartera de clients i controlar les caducitats
Formació requerida: Graduat ESO o similar i carnet de manipulador d'aliments
Formació avaluable: experiència en el sector de l'hostaleria
Experiència: mínima de 5 anys en feina similar
Idiomes: català
/ Informàtica: Word i Excel
Permís conduir: sí
/ Vehicle: sí
Tipus de contracte: temporal (baixa maternal)
/ Durada: 6 mesos + renovació
Jornada: completa (de dilluns a divendres, de 07:00 a 15:00h)
Salari: 17.760 euros/ bruts/ any x 12 pagues
Data incorporació: immediata

NÚM. D'OFERTA

7886

DESCRIPCIÓ

Ocupació: OPERARI DE NETEJA INDUSTRIAL / Llocs a cobrir: 1
Municipi: Sant Vicenç dels Horts
Tasques a desenvolupar: neteja industrial en cimenteres, fundicions, plantes de residus,
etc.
Formació requerida: Certificat d'Estudis Primaris o similar
Formació avaluable: carnet de carretons elevadors
Experiència: mínima de 2 anys en feina similar
Idiomes: ---/ Informàtica: ---Permís conduir: sí
/ Vehicle: sí
Tipus de contracte: temporal + renovació
/ Durada: 6 mesos + renovació
Jornada: completa (40 hores setmanals amb àmplia disponibilitat horària)
Salari: 1298 euros/ bruts/ mes x 12 pagues
Data incorporació: immediata

Les persones interessades poden inscriure's a ofertes a la web www.molinsderei.cat
o directament al Servei d'Orientació Laboral (SOL), al Centre d'Ocupació i Serveis a les Empreses, carrer
de Francesc Layret, núm. 15.Tel: 93 668 48 12. Cal estar prèviament inscrit/ta al SOL com a usuari/ària.
jueves, 11 de julio de 2019
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NÚM. D'OFERTA

7885

DESCRIPCIÓ

Ocupació: AUXILIAR COMPTABLE PER A DEPARTAMENT D'AUDITORIES / Llocs a
cobrir: 1
Municipi: Molins de Rei
Tasques a desenvolupar: revisió comptable dintre de la realització de les auditories dels
nostres clients
Formació requerida: FPII o CFGS en Administració i Finances o similar
Formació avaluable: curs superior de comptabilitat
Experiència: mínima de 2 anys en comptabilitat
Idiomes: català i castellà
/ Informàtica: Word, Excel i Outlook
Permís conduir: sí
/ Vehicle: sí
Tipus de contracte: temporal
/ Durada: 3 mesos
Jornada: 25 hores setmanals (de dilluns a divendres, de 09:00 a 14:00h)
Salari: segons conveni + prima de productivitat
Data incorporació: immediata

NÚM. D'OFERTA

7884

DESCRIPCIÓ

Ocupació: ADMINISTRATIU/VA COMERCIAL / Llocs a cobrir: 1
Municipi: Cervelló
Tasques a desenvolupar: presentacions de producte en prezzi, contesta de telèfon i
email, control de documentació i tasques administratives diverses amb vocació comercial
Formació requerida: FPII o CFGS Administratiu o similar
Formació avaluable: xarxes socials i màrqueting digital
Experiència: mínima de 5 anys en feina similar
Idiomes: català parlat i escrit
/ Informàtica: Word, Excel, Access, PowerPoint,
ContaPlus, FacturaPlus, Prezzi i Google Drive
Permís conduir: ---/ Vehicle: ---Tipus de contracte: indefinit
/ Durada: indefinida
Jornada: completa (de dilluns a divendres, de 08:00 a 13:30 i de 15:30 a 18:30h)
Salari: a negociar
Data incorporació: immediata

Les persones interessades poden inscriure's a ofertes a la web www.molinsderei.cat
o directament al Servei d'Orientació Laboral (SOL), al Centre d'Ocupació i Serveis a les Empreses, carrer
de Francesc Layret, núm. 15.Tel: 93 668 48 12. Cal estar prèviament inscrit/ta al SOL com a usuari/ària.
jueves, 11 de julio de 2019
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NÚM. D'OFERTA

7883

DESCRIPCIÓ

Ocupació: TÈCNIC INSTAL·LACIÓ APARELLS ELECTRÒNICS PER A L'AUTOMOCIÓ/
Llocs a cobrir: 1
Municipi: Molins de Rei
Tasques a desenvolupar: instal·lació d'aparells electrònics de l'automòbil, coordinació
del departament, control d'estocs, suport al client i realització de proves d'instal·lació i
homologació de productes
Formació requerida: FPII d'Electricitat/ Electrònica o similar
Formació avaluable: coneixements de multimèdia
Experiència: mínima de 2 anys en feina similar
Idiomes: anglès mig/ alt
/ Informàtica: Word i Excel
Permís conduir: sí
/ Vehicle: sí
Tipus de contracte: primer a través d'una ETT i després incorporació a plantilla
/
Durada: 6 mesos + plantilla empresa
Jornada: completa (de dilluns a divendres, de 09:00 a 17:30h)
Salari: 24.000 euros/ bruts/ any
Data incorporació: immediata

NÚM. D'OFERTA

7882

DESCRIPCIÓ

Ocupació: DEPENDENTA/ AUXILIAR ADMINISTRATIVA PER A BOTIGA
D'ORTOPÈDIA A BARCELONA / Llocs a cobrir: 1
Municipi: Barcelona
Tasques a desenvolupar: atenció al públic, preparació de documentació, facturació al
client i catsalut, creació de fitxers per enviar a catsalut, venda i entrega de productes
Formació requerida: FPI o CFGM Auxiliar Administratiu o similar
Formació avaluable: ---Experiència: mínima de 6 mesos en feina similar
Idiomes: català i castellà
/ Informàtica: Word i Excel
Permís conduir: ---/ Vehicle: ---Tipus de contracte: indefinit amb un període de prova
/ Durada: 6 mesos +
indefinit
Jornada: completa (de dilluns a divendres, de 09:00 a 13:00 i de 16:00 a 20:00h)
Salari: segons conveni
Data incorporació: immediata

Les persones interessades poden inscriure's a ofertes a la web www.molinsderei.cat
o directament al Servei d'Orientació Laboral (SOL), al Centre d'Ocupació i Serveis a les Empreses, carrer
de Francesc Layret, núm. 15.Tel: 93 668 48 12. Cal estar prèviament inscrit/ta al SOL com a usuari/ària.
jueves, 11 de julio de 2019
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NÚM. D'OFERTA

7879

DESCRIPCIÓ

Ocupació: OFICIAL ESPECIALISTA EN TEMES LABORALS / Llocs a cobrir: 1
Municipi: Molins de Rei
Tasques a desenvolupar: realitzar nòmines, confecció de contractes, altes a la Seguretat
Social, etc
Formació requerida: FPII o CFGS en Gestió Administrativa Laboral o similar
Formació avaluable: ---Experiència: mínima d'un any en feina similar
Idiomes: anglès
/ Informàtica: Word, Excel, Access i Sage despatxos connected
Permís conduir: sí
/ Vehicle: ---Tipus de contracte: temporal + renovació
/ Durada: 3 mesos + renovació a un any
Jornada: completa (40h/ setmanals, de dilluns a dijous de 09:00 a 14:30 i de 16:00 a
19:00, divendres de 09:00 a 15:00h)
Salari: segons conveni
Data incorporació: immediata

NÚM. D'OFERTA

7878

DESCRIPCIÓ

Ocupació: OFICIAL ESPECIALISTA EN TEMES FISCALS I COMPTABLES / Llocs a
cobrir: 1
Municipi: Molins de Rei
Tasques a desenvolupar: portar comptabilitats, liquidació d'impostos de l'AEAT, gestió
del SIL, etc.
Formació requerida: FPII o CFGS en Administració i Finances o similar
Formació avaluable: ---Experiència: mínima d'un any en feina similar
Idiomes: Anglès
/ Informàtica: Word, Excel, Access i Sage despatxos connected
Permís conduir: sí
/ Vehicle: ---Tipus de contracte: temporal + renovació
/ Durada: 3 mesos + renovació d'un any
Jornada: completa (40h/ setmanals, de dilluns a dijous de 09:00 a 14:30 i de 16:00 a
19:00 i divendres de 09:00 a 15:00h)
Salari: segons conveni
Data incorporació: immediata

Les persones interessades poden inscriure's a ofertes a la web www.molinsderei.cat
o directament al Servei d'Orientació Laboral (SOL), al Centre d'Ocupació i Serveis a les Empreses, carrer
de Francesc Layret, núm. 15.Tel: 93 668 48 12. Cal estar prèviament inscrit/ta al SOL com a usuari/ària.
jueves, 11 de julio de 2019
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NÚM. D'OFERTA

7876

DESCRIPCIÓ

Ocupació: RESPONSABLE DEPARTAMENT I+D PER A EMPRESA ACCESSORIS
AUTOMOCIÓ / Llocs a cobrir: 1
Municipi: Martorell
Tasques a desenvolupar: coordinació del departament, control d'estocs i suport al client,
selecció de nous productes, anàlisi del mercat, etc.
Formació requerida: FPII o CFGS Electricitat/ Electrònica
Formació avaluable: ---Experiència: mínima d'un any en feina similar
Idiomes: català i anglès
/ Informàtica: Word i Excel
Permís conduir: sí
/ Vehicle: sí
Tipus de contracte: contracte per ETT + incorporació a plantilla
/ Durada: 6 mesos
+ incorporació plantilla
Jornada: completa (de dilluns a divendres, de 09:00 a 17:30h)
Salari: 24.000 euros/ bruts/ any aproximadament
Data incorporació: immediata

NÚM. D'OFERTA

7874

DESCRIPCIÓ

Ocupació: COMERCIAL PER A EMPRESA DE
RECANVIS
/ Llocs a cobrir: 1
Municipi: Molins de Rei
Tasques a desenvolupar: atenció de trucades comercials, preparar ofertes, pressupostos
i albarans. Fer circulars de productes.
Formació requerida: Graduat ESO o similar
Formació avaluable: ---Experiència: mínima de 2 anys en feina similar
Idiomes: català i castellà
/ Informàtica: Word, Excel i FacturaPlus
Permís conduir: sí
/ Vehicle: sí
Tipus de contracte: temporal
/ Durada: temporal
Jornada: completa (de dilluns a divendres, de 08:30 a 13:00 i de 15:00 a 18:00h)
Salari: segons conveni
Data incorporació: immediata

Les persones interessades poden inscriure's a ofertes a la web www.molinsderei.cat
o directament al Servei d'Orientació Laboral (SOL), al Centre d'Ocupació i Serveis a les Empreses, carrer
de Francesc Layret, núm. 15.Tel: 93 668 48 12. Cal estar prèviament inscrit/ta al SOL com a usuari/ària.
jueves, 11 de julio de 2019
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NÚM. D'OFERTA

7858

DESCRIPCIÓ

Ocupació: CUSTOMER SERVICE TECHNICIAN / Llocs a cobrir: 1
Municipi: Molins de Rei
Tasques a desenvolupar: front office, customer service department, reporting directly to
the customer service director.
Formació requerida: CFGS o FPII Administratiu/va o similar
Altres: the candidate must be proactive, talented to follow and/or lead a negotiation (by
phone or in live), self confident and have good sense of humor
Experiència: mínimum 3 years experience in similar positions at sales or industrial
company
Idiomes: high level spoken and written English and Spanish (other languages as German,
Portuguese, Catalan will be considered) / Informàtica: Word, Excel, PowerPoint, ERP'S
SAGE or SAP
Permís conduir: ---/ Vehicle: ---Tipus de contracte: indefinite duration contract
Jornada: 25h/week
Salari: negotiable
Data incorporació: immediate

NÚM. D'OFERTA

7856

DESCRIPCIÓ

Ocupació: REPARTIDOR DE GARRAFES D'AIGUA / Llocs a cobrir: 10
Municipi: El Papiol
Tasques a desenvolupar: repartir garrafes d'aigua de 20 litres a clients de l'empresa
(rutes de repartiment)
Formació requerida: Certificat d'Estudis Primaris
Formació avaluable: ---Experiència: mínima d'un any en feina similar
Idiomes: català i castellà
/ Informàtica: ---Permís conduir: sí (carnet C)
/ Vehicle: ---Tipus de contracte: temporal + renovació
/ Durada: 6 mesos + renovació
Jornada: completa (de dilluns a divendres)
Salari: 1.251 euros/ bruts/ mes + variables
Data incorporació: immediata

Les persones interessades poden inscriure's a ofertes a la web www.molinsderei.cat
o directament al Servei d'Orientació Laboral (SOL), al Centre d'Ocupació i Serveis a les Empreses, carrer
de Francesc Layret, núm. 15.Tel: 93 668 48 12. Cal estar prèviament inscrit/ta al SOL com a usuari/ària.
jueves, 11 de julio de 2019
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NÚM. D'OFERTA

7847

DESCRIPCIÓ

Ocupació: OPERÀRIA DE NETEJA / Llocs a cobrir: 1
Municipi: Sant Vicenç dels Horts
Tasques a desenvolupar: realitzar serveis de neteja a diferents clients a la zona del Baix
Llobregat
Formació requerida: Certificat d'Estudis Primaris
Formació avaluable: ---Experiència: mínima d'un any en feina similar
Idiomes: ---/ Informàtica: ---Permís conduir: sí
/ Vehicle: sí
Tipus de contracte: temporal + renovació
/ Durada: temporal
Jornada: 20 hores/ setmanals
Salari: 600 euros/ bruts/ mes (12 pagues)
Data incorporació: immediata

NÚM. D'OFERTA

7844

DESCRIPCIÓ

Ocupació: PROFESSOR D'ANGLÈS PER A NENS I JOVES / Llocs a cobrir: 1
Municipi: Molins de Rei
Tasques a desenvolupar: impartir classes d'anglès amb el mètode Kids&us. Preparació,
impartició i valoració- avaluació de les classes d'anglès
Formació requerida: CFGM/ Magisteri o Educació Infantil
Formació avaluable: nivell alt d'anglès
Experiència: mínima d'un any en feina similar
Idiomes: anglès alt
/ Informàtica: Word i Excel
Permís conduir: ---/ Vehicle: ---Tipus de contracte: temporal
/ Durada: curs escolar
Jornada: tardes (de 16:30 a 20:30h aprox.)
Salari: segons conveni
Data incorporació: immediata

Les persones interessades poden inscriure's a ofertes a la web www.molinsderei.cat
o directament al Servei d'Orientació Laboral (SOL), al Centre d'Ocupació i Serveis a les Empreses, carrer
de Francesc Layret, núm. 15.Tel: 93 668 48 12. Cal estar prèviament inscrit/ta al SOL com a usuari/ària.
jueves, 11 de julio de 2019
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NÚM. D'OFERTA

7834

DESCRIPCIÓ

Ocupació: PALETA OFICIAL PRIMERA PER A EMPRESA DE CONSTRUCCIÓ / Llocs a
cobrir: 1
Municipi: Molins de Rei
Tasques a desenvolupar: tot tipus de feines pròpies d'un oficial 1a
Formació requerida: Graduat Escolar o ESO
Formació avaluable: del sector de la construcció
Experiència: mínima de 5 anys en feina similar
Idiomes: castellà
/ Informàtica: ---Permís conduir: sí
/ Vehicle: sí
Tipus de contracte: temporal + indefinit
/ Durada: 6 mesos + indefinit
Jornada: completa (de dilluns a divendres, de 08:00 a 13:00 i de 14:00 a 18:00h)
Salari: segons conveni de la construcció
Data incorporació: immediata

NÚM. D'OFERTA

7832

DESCRIPCIÓ

Ocupació: ELECTROMECÀNIC DE MANTENIMENT O TÉCNIC DE MANTENIMENT /
Llocs a cobrir: 2
Municipi: Molins de Rei
Tasques a desenvolupar: tècnic de manteniment per atendre les necessitats del
departament de producció (incidències elèctriques, mecàniques, pneumàtiques, PLC o
robots), així com també preventius.
Formació requerida: CFGS o FPII de servei producció, electricitat, electrònica o similar
Formació avaluable: ---Experiència: mínima de 3 anys en feina similar
Idiomes: català i castellà
/ Informàtica: Word, Excel i GMAO
Permís conduir: sí
/ Vehicle: sí
Tipus de contracte: temporal + indefinit
/ Durada: 6 mesos + indefinit
Jornada: torns (matí, tarda i nit). Matí de 06:00 a 14:00h, tarda de 14:00 a 22:00 i nit de
22:00 a 06:00h
Salari: entre 22.000 i 24.000 euros/ bruts/ any
Data incorporació: immediata

Les persones interessades poden inscriure's a ofertes a la web www.molinsderei.cat
o directament al Servei d'Orientació Laboral (SOL), al Centre d'Ocupació i Serveis a les Empreses, carrer
de Francesc Layret, núm. 15.Tel: 93 668 48 12. Cal estar prèviament inscrit/ta al SOL com a usuari/ària.
jueves, 11 de julio de 2019
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NÚM. D'OFERTA

7831

DESCRIPCIÓ

Ocupació: TÈCNIC/A PER A DEPARTAMENT DE SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA
/ Llocs a cobrir: 1
Municipi: Molins de Rei
Tasques a desenvolupar: muntatge, suport a departament d'assistència tècnica a
empreses de bandes d'acer i carboni. També tasques de suport elèctric, mecànic i
soldadura fina.
Formació requerida: FPII o CFGS en Electricitat, Mecànica o Soldadura
Formació avaluable: ---Experiència: mínima d'un any en feina similar
Idiomes: anglès a nivell de conversa / Informàtica: Word, Excel i correu electrònic
Permís conduir: sí (B)
/ Vehicle: sí
Tipus de contracte: indefinit
/ Durada: indefinida
Jornada: completa (de dilluns a divendres, de 07:00 a 15:00h o de 08:00 a 17:00h,
flexible)
Salari: 1r any aprox. 25 o 27.000 euros/ bruts/ any
Data incorporació: immediata

NÚM. D'OFERTA

7823

DESCRIPCIÓ

Ocupació: DELEGAT OFICINA D'ASSEGURANCES / Llocs a cobrir: 3
Municipi: Sant Feliu de Llobregat
Tasques a desenvolupar: formació a càrrec de l'empresa; assessorament i venda
d'assegurances
Formació requerida: Graduat ESO/ Graduat Escolar
Formació avaluable: estudis superiors
Experiència: mínima de 6 mesos en feina similar
Idiomes: català i castellà
/ Informàtica: Word i Excel
Permís conduir: sí
/ Vehicle: sí
Tipus de contracte: mercantil/ Durada: indefinida
Jornada: completa (de dilluns a divendres, de 09:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00h)
Salari: aprox. 1.000 euros/ bruts/ mes (+ comissions)
Data incorporació: immediata

Les persones interessades poden inscriure's a ofertes a la web www.molinsderei.cat
o directament al Servei d'Orientació Laboral (SOL), al Centre d'Ocupació i Serveis a les Empreses, carrer
de Francesc Layret, núm. 15.Tel: 93 668 48 12. Cal estar prèviament inscrit/ta al SOL com a usuari/ària.
jueves, 11 de julio de 2019
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NÚM. D'OFERTA

7822

DESCRIPCIÓ

Ocupació: SUPERVISOR/ INSTAL·LADOR DE JUNTES D'EXPANSIÓ / Llocs a cobrir: 1
Municipi: Molins de Rei
Tasques a desenvolupar: formació a càrrec de l'empresa (materials, seguretat, etc.), per
a instal·lacions de juntes. Disponibilitat per realitzar viatges nacionals i internacionals.
Formació requerida: Grau Superior en Mecànica
Formació avaluable: Tècnic Enginyer
Experiència: mínima d'un any en feina similar
Idiomes: anglès nivell alt
/ Informàtica: Word, Excel i Powerpoint
Permís conduir: sí
/ Vehicle: ---Tipus de contracte: temporal + indefinit / Durada: 6 mesos+ 6 mesos + indefinit
Jornada: mitja jornada els primers 6 mesos (de 09:00 a 13:00h)
Salari: els primers 6 mesos (a mitja jornada) aprox. 9.000 euros/ bruts/ any
Data incorporació: immediata

NÚM. D'OFERTA

7820

DESCRIPCIÓ

Ocupació: CONDUCTOR DE CAMIÓ RÍGID D'ASPIRACIÓ INDUSTRIAL (NETEJA
INDUSTRIAL) / Llocs a cobrir: 2
Municipi: Sant Vicenç dels Horts
Tasques a desenvolupar: portar camió rígid d'aspiració industrial per fer neteges en
cimenteres, fundacions, plantes de residus, etc.
Formació requerida: Carnet C, CAP i targeta de tacògraf
Formació avaluable: carnet de carretó elevador
Experiència: mínima de 2 anys en feina similar
Idiomes: ---/ Informàtica: ---Permís conduir: sí
/ Vehicle: sí
Tipus de contracte: temporal + renovació
/ Durada: 6 mesos + renovació
Jornada: completa (40h/ setmanals) en horari flexible
Salari: 1.400 euros/ bruts/ mes (12 pagues)
Data incorporació: immediata

Les persones interessades poden inscriure's a ofertes a la web www.molinsderei.cat
o directament al Servei d'Orientació Laboral (SOL), al Centre d'Ocupació i Serveis a les Empreses, carrer
de Francesc Layret, núm. 15.Tel: 93 668 48 12. Cal estar prèviament inscrit/ta al SOL com a usuari/ària.
jueves, 11 de julio de 2019
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NÚM. D'OFERTA

7813

DESCRIPCIÓ

Ocupació: CUINER/A PER A EMPRESA DE CÀTERING Llocs a cobrir: 1
Municipi: Cervelló
Tasques a desenvolupar: organitzar compres, control i organització de la cuina, realitzar
menús i càterings puntuals
Formació requerida: FPI de cuina o similar
Formació avaluable: cursos de cuina
Experiència: mínima de 3 anys en feina similar
Idiomes: català i castellà / Informàtica: Word i Excel
Permís conduir: sí
/ Vehicle: sí
Tipus de contracte: temporal + renovació / Durada: 6 mesos + renovació
Jornada: completa (de dilluns a divendres, de 07:00 a 15:00h)
Salari: de 20.000 a 23.000 euros/ bruts/ any (segons aptituds)
Data incorporació: immediata

NÚM. D'OFERTA

7802

DESCRIPCIÓ

Ocupació: VENEDORA PER A BOTIGA DE MOBLES / Llocs a cobrir: 1
Municipi: Sant Vicenç dels Horts
Tasques a desenvolupar: atenció al client, disseny de menjadors i dormitoris amb
programa 3D, gestió de botiga online, màrqueting, introducció d'articles
Formació requerida: FPI/ batxillerat o similar
Formació avaluable: programes de dibuix 3D
Experiència: mínima d'un any en feina similar
Idiomes: català i castellà
/ Informàtica: Word i Excel
Permís conduir: sí
/ Vehicle: sí
Tipus de contracte: temporal + indefinit / Durada: 6 mesos + indefinit
Jornada: completa (de dilluns a divendres, de 10:00 a 13:30 i de 17:00 a 20:30h).
Dissabtes de 10:00 a 13:30h
Salari: 15.000 euros/ bruts/ any x 14 pagues (més comissions per objectius)
Data incorporació: immediata

Les persones interessades poden inscriure's a ofertes a la web www.molinsderei.cat
o directament al Servei d'Orientació Laboral (SOL), al Centre d'Ocupació i Serveis a les Empreses, carrer
de Francesc Layret, núm. 15.Tel: 93 668 48 12. Cal estar prèviament inscrit/ta al SOL com a usuari/ària.
jueves, 11 de julio de 2019
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NÚM. D'OFERTA

7800

DESCRIPCIÓ

Ocupació: MECÀNIC DE MÀQUINES D'OBRA PÚBLICA / Llocs a cobrir: 1
Municipi: Pallejà
Tasques a desenvolupar: manteniment i reparació de maquinària d'obra pública
Formació requerida: FPI o similar
Formació avaluable: ---Experiència: mínima d'un any en feina similar
Idiomes: ---/ Informàtica: ---Permís conduir: sí
/ Vehicle: ---Tipus de contracte: 6 mesos + indefinit
/ Durada: indefinit
Jornada: completa (de 08:00 a 17:30h)
Salari: segons vàlua (14 pagues)
Data incorporació: immediata

NÚM. D'OFERTA

7790

DESCRIPCIÓ

Ocupació: ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL PER A RESIDÈNCIA DE GENT GRAN
Llocs a cobrir: 1
Municipi: Molins de Rei
Tasques a desenvolupar: realitzar activitats lúdiques per a gent gran. Planificar i
organitzar activitats. Planificar festes tradicionals. Coordinar-se amb altres serveis
externs.
Formació requerida: grau en animació sociocultural.
Formació avaluable: altres relacionades amb l'àmbit social
Experiència: mínima d'un any en feina similar
Idiomes: ---- / Informàtica: Word i Excel.
Permís conduir: ---- / Vehicle: ---Tipus de contracte: previsió de vacant.
Jornada: 13h/ setmanals. Dimarts al matí de 10:00 a 15:00h., i una o dues tardes.
Salari: 4.556 euros/ bruts/ any (325 euros/ bruts/ mes amb 2 pagues dobles)
Data incorporació: immediata

Les persones interessades poden inscriure's a ofertes a la web www.molinsderei.cat
o directament al Servei d'Orientació Laboral (SOL), al Centre d'Ocupació i Serveis a les Empreses, carrer
de Francesc Layret, núm. 15.Tel: 93 668 48 12. Cal estar prèviament inscrit/ta al SOL com a usuari/ària.
jueves, 11 de julio de 2019
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NÚM. D'OFERTA

7782

DESCRIPCIÓ

Ocupació: COMERCIAL
Llocs a cobrir: 2
Municipi: Cornellà de Llobregat
Tasques a desenvolupar: presentar i informar el client dels nostres productes. Formació
a càrrec de l'empresa
Formació requerida: Certificat escolar/ ESO
Formació avaluable: ---Experiència: mínima de 6 mesos en feina similar
Idiomes: ---- / Informàtica: ---Permís conduir: sí / Vehicle: sí
Tipus de contracte: Temporal (3 mesos). Contracte mercantil amb possibilitat de
contracte laboral
Jornada: completa (de dilluns a divendres, de 10:00 a 18:00h.)
Salari:15.000 euros/ bruts/ any + comissions
Data incorporació: immediata

NÚM. D'OFERTA

7757

DESCRIPCIÓ

Ocupació: FORMADOR DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Llocs a cobrir: 1
Municipi: Molins de Rei
Tasques a desenvolupar: fer classes, preparar documentació, preparar presentacions en
PowerPoint i tasques administratives.
Formació requerida: CFGS en PRL
Formació avaluable: ---Experiència: mínim d'un any en feina similar
Idiomes: ---/ Informàtica: Word, Excel, Access, PowerPoint
Permís conduir: sí / Vehicle: sí
Tipus de contracte: Freeland o incorporació en plantilla
Jornada: Mitja jornada de 10:00 a 14:00h. o de 15:00 a 19:00h. (l'horari pot variar de matí
o tarda, segons les necessitats formatives de les empreses).
Salari: 10.500 euros/ bruts/ any x 14 pagues
Data incorporació: immediata

Les persones interessades poden inscriure's a ofertes a la web www.molinsderei.cat
o directament al Servei d'Orientació Laboral (SOL), al Centre d'Ocupació i Serveis a les Empreses, carrer
de Francesc Layret, núm. 15.Tel: 93 668 48 12. Cal estar prèviament inscrit/ta al SOL com a usuari/ària.
jueves, 11 de julio de 2019
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NÚM. D'OFERTA

7756

DESCRIPCIÓ

Ocupació: TÈCNIC DE LABORATORI PER A EMPRESA D'AIXETES
Llocs a cobrir: 1
Municipi: Molins de Rei
Tasques a desenvolupar: El 80% dedicar-se a realitzar assajos de laboratori de diferents
cartutxos i aixetes derivats d'incidències de clients, suport de producte nou, preparar
certificacions per a clients... El 15% ajudar al departament tècnic. El 5% restant, de forma
ocasional, pot ser hagi de que tenir contacte directe amb el client, proveïdors, membres
d'entitats col·laboradores , etc.
Formació requerida: llicenciatura/ diplomatura/ FP.
Formació avaluable: ---Experiència: mínima d'un any en feina similar
Idiomes: anglès / Informàtica: Word, Excel, Access, PowerPoint, CAD
Permís conduir: sí / Vehicle: sí
Tipus de contracte: prova + indefinit
Jornada: de 07:00 a 15:00h.
Salari: 2.000 euros/ mes x 14 pagues
Data incorporació: immediata

NÚM. D'OFERTA

7752

DESCRIPCIÓ

Ocupació: COMERCIAL INTERN PER A OFICINA COMERCIAL D'ASSEGURANCES
Llocs a cobrir: 5
Municipi: oficines del Baix Llobregat
Tasques a desenvolupar: Comercial administratiu/ va per a oficina comercial, per
gestionar la seva pròpia cartera de clients, concertar visites, etc. per a la venda de
productes
Formació requerida: ESO o similars (BUP/ COU/ FP/ estudis financers)
Formació avaluable: ---Experiència: mínima de 6 mesos en feina similar
Idiomes: ---- / Informàtica: Word
Permís conduir: ---- / Vehicle: ---Tipus de contracte: contracte laboral indefinit / durada 1 any prorrogable
Jornada: completa.
Salari: 1.100 euros/ mes + incentius
Data incorporació: immediata

Les persones interessades poden inscriure's a ofertes a la web www.molinsderei.cat
o directament al Servei d'Orientació Laboral (SOL), al Centre d'Ocupació i Serveis a les Empreses, carrer
de Francesc Layret, núm. 15.Tel: 93 668 48 12. Cal estar prèviament inscrit/ta al SOL com a usuari/ària.
jueves, 11 de julio de 2019
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NÚM. D'OFERTA

7751

DESCRIPCIÓ

Ocupació: ASSESSOR/A DE PRODUCTES D'ASSEGURANCES I FINANCERS
Llocs a cobrir: 4
Municipi: Sant Feliu de Llobregat
Tasques a desenvolupar: Comercialització de productes financers i assegurances. Crear
pròpia cartera de clients i gerenciar la pròpia oficina.
Formació requerida: ESO o similars (BUP/ COU/ FP/ estudis universitaris)
Formació avaluable: ---Experiència: mínima de 6 mesos en feina similar
Idiomes: ---- / Informàtica: Word
Permís conduir: ---- / Vehicle: ---Tipus de contracte: 7 anys + prorrogable.
Jornada: completa (de dilluns a divendres, de 09:00 a 14:00h. i de 16:00 a 19:00h.)
Salari: entre 1.700 i 2.400 euros/ mes (segons objectius aconseguits)
Data incorporació: immediata

NÚM. D'OFERTA

7744

DESCRIPCIÓ

Ocupació: OFICIAL DE MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA INDUSTRIAL
Llocs a cobrir: 3
Municipi: Santa Coloma de Cervelló
Tasques a desenvolupar: manteniment de maquinària de producció (línies de producció)
Formació requerida: CFGM o CFGS
Formació avaluable: ---Experiència: mínima d'un any en feina similar
Idiomes: ---- / Informàtica: ---Permís conduir: ---- / Vehicle: ---Tipus de contracte: obra i servei (de 3 a 6 mesos)
Jornada: 8 hores diàries
Salari: segons conveni del sector
Data incorporació: immediata

Les persones interessades poden inscriure's a ofertes a la web www.molinsderei.cat
o directament al Servei d'Orientació Laboral (SOL), al Centre d'Ocupació i Serveis a les Empreses, carrer
de Francesc Layret, núm. 15.Tel: 93 668 48 12. Cal estar prèviament inscrit/ta al SOL com a usuari/ària.
jueves, 11 de julio de 2019
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NÚM. D'OFERTA

7695

DESCRIPCIÓ

Ocupació: ENCARREGAT DE FÀBRICA
Llocs a cobrir: 1
Municipi: Molins de Rei
Tasques a desenvolupar: Encarregat de fàbrica (imprescindible interpretació de plànols i
coneixements alts de soldadura MIG i TIG). Planificar, coordinar,supervisar i gestionar
l'execució de les màquines que fabriquen. Portar un equip de 10 persones i alts
coneixements de fabricació d'estructures d'acer
Formació requerida: FORMACIÓ PROFESSIONAL
Formació avaluable: coneixements de disseny 2D i 3D
Experiència: mínima de 5 anys en lloc similar
Idiomes: anglès i francès (no imprescindible) / Informàtica: CAD i INVENTOR
Permís conduir: sí / Vehicle: sí
Tipus de contracte: indefinit
Jornada: completa de 07:00 a 16:30h.
Salari: de 25.000 a 30.000 euros/ bruts/ any x 12 pagues
Data incorporació: immediata

NÚM. D'OFERTA

7671

DESCRIPCIÓ

Ocupació: FORMADOR/A PER A CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT FORESTAL
Llocs a cobrir: 1
Municipi: Molins de Rei
Tasques a desenvolupar: impartició de diferents mòduls formatius del certificat de
professionalitat AGAR0108.
Formació requerida: Enginyer de muntanyes i/o Enginyer tècnic forestal. Tècnic superior
en gestió i organització del recursos naturals i paisatgístics. Certificat de professionalitat
de nivell 3 família professional d'agrària a l'àrea forestal
Formació avaluable: ---Experiència: ---Idiomes: ---- / Informàtica: Word, Excel, Access i Power Point
Permís conduir: sí / Vehicle: sí
Tipus de contracte: 6 mesos
Jornada: a determinar
Salari: segons conveni
Data incorporació: immediata

Les persones interessades poden inscriure's a ofertes a la web www.molinsderei.cat
o directament al Servei d'Orientació Laboral (SOL), al Centre d'Ocupació i Serveis a les Empreses, carrer
de Francesc Layret, núm. 15.Tel: 93 668 48 12. Cal estar prèviament inscrit/ta al SOL com a usuari/ària.
jueves, 11 de julio de 2019
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NÚM. D'OFERTA

7665

DESCRIPCIÓ

Ocupació: ENGINYER/A TÈCNIC DE TELECOMUNICACIONS
Llocs a cobrir: 30
Municipi: Molins de Rei
Tasques a desenvolupar: Gestió de projectes de provisió de serveis
PDH/SHD/Ethernet/FO. Dins de la gestió d'aquests projectes es realitzaran les següents
tasques: estudi de viabilitats; disseny de radioenllaços; gestió dels recursos de la xarxa,
així com l'elecció dels equips de transmissió a utilitzar. Seguiment de les instal·lacions i
entrega del servei al client.
Formació requerida: Enginyer Tècnic de Telecomunicacions
Formació avaluable: ---Experiència: formació a càrrec de l'empresa
Idiomes: anglès / Informàtica: Excel, Word alt
Permís conduir: ---- / Vehicle: ---Tipus de contracte: temporal, mínim 1 any
Jornada: completa (partit: matí i tarda)
Salari: a negociar segons vàlua del candidat
Data incorporació: immediata

NÚM. D'OFERTA

7664

DESCRIPCIÓ

Ocupació: INSTAL·LADOR DE TELECOMUNICACIONS
Llocs a cobrir: 1
Municipi: Molins de Rei
Tasques a desenvolupar: Gestió de projectes de provisió de serveis
PDH/SHD/Ethernet/FO. Dins de la gestió d'aquest projectes es realitzaran les següents
tasques: estudi de viabilitats; disseny de radioenllaços; gestió dels recursos de la xarxa,
així com l'elecció dels equips de transmissió a utilitzar. Seguiment de les instal·lacions i
entrega del servei al client.
Formació requerida: mínim FPI o CFGM
Formació avaluable: ---Experiència: mínim 2 anys en feina similar
Idiomes: ---- / Informàtica: Excel alt
Permís conduir: sí / Vehicle: sí
Tipus de contracte: temporal, mínim 1 any
Jornada: completa (partit: matí i tarda)
Salari: a negociar segons vàlua del candidat
Data incorporació: immediata

Les persones interessades poden inscriure's a ofertes a la web www.molinsderei.cat
o directament al Servei d'Orientació Laboral (SOL), al Centre d'Ocupació i Serveis a les Empreses, carrer
de Francesc Layret, núm. 15.Tel: 93 668 48 12. Cal estar prèviament inscrit/ta al SOL com a usuari/ària.
jueves, 11 de julio de 2019
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NÚM. D'OFERTA

7663

DESCRIPCIÓ

Ocupació: PROGRAMADOR JUNIOR I+D PER A EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONS
Llocs a cobrir: 1
Municipi: Molins de Rei
Tasques a desenvolupar: tècnic o equivalent per desenvolupament de productes i
arquitectura clients/servidor per a l'automatització de processos de producció audiovisual
professional, gestió de recursos, tractament de vídeo digital, transmissió de vídeo en
temps real per xarxes IP. Suport tècnic especialitzat de prevenda i postvenda.
Formació requerida: mínim FPII o CFGS en Informàtica o similar
Formació avaluable: ---Experiència: ---Idiomes: anglès / Informàtica: Word, Excel
Permís conduir: ---- / Vehicle: ---Tipus de contracte: temporal, mínim 1 any
Jornada: completa (partit: matí i tarda)
Salari: a negociar segons vàlua del candidat
Data incorporació: immediata

NÚM. D'OFERTA

7662

DESCRIPCIÓ

Ocupació: OFICIAL 1a MUNTADOR - SOLDADOR / Llocs a cobrir: 3
Municipi: Vallirana
Tasques a desenvolupar: Oficial 1a muntador soldador, muntar estructures metàl·liques.
Que sàpiga fer servir tot tipus d'eines de taller (tall per a disc, esmoladora, etc.)
Formació requerida:. Homologació de soldadura.
Formació avaluable: coneixements alts d'interpretació de plànols. Carnet de carretoner,
curs 20h. en la construcció metall prevenció
Experiència: + de 5 anys feina similar
Idiomes: ----/ Informàtica: ---Permís conduir: si / Vehicle: si
Tipus de contracte: indefinit
Jornada: 40 hores setmanals (de 07:30 a 13:00 / 13:30 a 16:00 h.)
Salari: +/- 1.500 euros/ bruts mes, + 2 pagues extres
Data incorporació: immediata

Les persones interessades poden inscriure's a ofertes a la web www.molinsderei.cat
o directament al Servei d'Orientació Laboral (SOL), al Centre d'Ocupació i Serveis a les Empreses, carrer
de Francesc Layret, núm. 15.Tel: 93 668 48 12. Cal estar prèviament inscrit/ta al SOL com a usuari/ària.
jueves, 11 de julio de 2019
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NÚM. D'OFERTA

7661

DESCRIPCIÓ

Ocupació: CALDERER OFICIAL 1a / Llocs a cobrir: 3
Municipi: Vallirana
Tasques a desenvolupar: Calderer de fabricació industrial i estructures metàl·liques. Que
sàpiga fer servir tot tipus d'eines de taller (tall per disc, esmoladora, etc.)
Formació requerida: Oficial 1a calderer. Carnet de soldadura.
Formació avaluable: coneixements alts d'interpretació de plànols. Carnet de soldadura,
de carretoner, curs de 20h en la construcció metall, formació en altura
Experiència: + de 5 anys en feina similar
Idiomes: ---- / Informàtica: ---Permís conduir: si / Vehicle: si
Tipus de contracte: indefinit
Jornada: 40 hores setmanals (de 07:30 a 13:00 / 13:30 a 16:00 h.)
Salari: +/- 1.500 euros/bruts mensual, + 2 pagues extres
Data incorporació: immediata

NÚM. D'OFERTA

7654

DESCRIPCIÓ

Ocupació: MECÀNIC MUNTADOR DE MAQUINÀRIA INDUSTRIAL (OFICIAL 1a) / Llocs
a cobrir: 20
Municipi: Castellbisbal
Tasques a desenvolupar: manteniment de maquinària industrial
Formació requerida: Graduat Escolar/ ESO
Formació avaluable: ---Experiència: mínima de 2 anys en feina similar
Idiomes: ---/ Informàtica: ---Permís conduir: sí
/ Vehicle: sí
Tipus de contracte: temporal + renovació
/ Durada: 1 mes + renovació
Jornada: completa
Salari: entre 1.800 i 2.000 euros/ bruts/ mes
Data incorporació: immediata

Les persones interessades poden inscriure's a ofertes a la web www.molinsderei.cat
o directament al Servei d'Orientació Laboral (SOL), al Centre d'Ocupació i Serveis a les Empreses, carrer
de Francesc Layret, núm. 15.Tel: 93 668 48 12. Cal estar prèviament inscrit/ta al SOL com a usuari/ària.
jueves, 11 de julio de 2019
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