Ofertes obertes al SOL
Regidoria d'Ocupació

NÚM. D'OFERTA

7976

DESCRIPCIÓ

Ocupació: AJUDANT AVANÇADA PERRUQUERA / Llocs a cobrir: 1
Municipi: Molins de Rei
Tasques a desenvolupar: posar tints, fer metxes, rentar caps, fer trenes, recollits, etc. i
manicures bàsiques
Formació requerida: FPI i/o CFGM de Perruqueria o similar
Formació avaluable: títol de perruqueria
Experiència: mínima d'un any en feina similar
Idiomes: català i castellà
/ Informàtica: ---Permís conduir: ---/ Vehicle: ---Tipus de contracte: temporal + renovació
/ Durada: 3 mesos + renovació
Jornada: parcial (10 hores setmanals); divendres de 09:00 a 13:00 i dissabte de 08:30 a
14:00h
Salari: 240 euros/ bruts/ mes x 12 pagues
Data incorporació: immediata

NÚM. D'OFERTA

7975

DESCRIPCIÓ

Ocupació: AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA A MITJA JORNADA (EN HORARI DE
TARDA) / Llocs a cobrir: 1
Municipi: Molins de Rei
Tasques a desenvolupar: administratives generals, manteniment de la web i xarxes
Formació requerida: FPI i/o CFGM Auxiliar Administratiu/va
Formació avaluable: manteniment de webs i xarxes
Experiència: mínima d'un any en feina similar
Idiomes: català, castellà i anglès
/ Informàtica: Word, Excel, Access i PowerPoint
Permís conduir: ---/ Vehicle: ---Tipus de contracte: temporal / Durada: 6 mesos
Jornada: parcial (4 hores dia en horari de tarda)
Salari: 673 euros/ bruts/ mes 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, 24 de octubre de 2019
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NÚM. D'OFERTA

7974

DESCRIPCIÓ

Ocupació: AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA PER A MOLINS DE REI / Llocs a cobrir: 1
Municipi: Molins de Rei
Tasques a desenvolupar: administratives generals, manteniment de la web i xarxes
Formació requerida: FPI i/o CFGM Auxiliar Administratiu/va
Formació avaluable: manteniment de webs i xarxes
Experiència: mínima d'un any en feina similar
Idiomes: català, castellà i anglès
/ Informàtica: Word, Excel, Access i PowerPoint
Permís conduir: ---/ Vehicle: ---Tipus de contracte: temporal + renovació
/ Durada: 6 mesos + renovació
Jornada: completa (40 hores setmanals)
Salari: 1.347 euros/ bruts/ mes x 14 pagues
Data incorporació: immediata

NÚM. D'OFERTA

7973

DESCRIPCIÓ

Ocupació: COMERCIAL SECTOR AUTOMATISMES (PORTES I FINESTRES) PER A
EL PAPIOL / Llocs a cobrir: 2
Municipi: El Papiol
Tasques a desenvolupar: prospecció d'empreses; gestió, presentació, seguiment i
tancament d'ofertes; facturació de l'oferta
Formació requerida: FPII o CFGS en Automatismes o similar
Formació avaluable: de l'àmbit comercial
Experiència: mínima de 3 anys en feina similar
Idiomes: català i castellà
/ Informàtica: Word, Excel i PowerPoint
Permís conduir: sí
/ Vehicle: sí
Tipus de contracte: temporal + indefinit
/ Durada: 6 mesos + indefinit
Jornada: completa (40 hores setmanals). De dilluns a divendres, de 08:00 a 18:00h
Salari: 21.000 euros/ bruts/ any + extres (cotxe empresa, dietes, objectius, mòbil i
formació)
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, 24 de octubre de 2019
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NÚM. D'OFERTA

7972

DESCRIPCIÓ

Ocupació: ADMINISTRATIVA COMPTABLE/ SUPORT DEPARTAMENT COMERCIAL /
Llocs a cobrir: 1
Municipi: El Papiol
Tasques a desenvolupar: realitzar el pla general comptable de l'empresa, gestionar les
despeses i portar la coordinació PRL, alguns temes de personal i nòmines, suport al
dept. Comercial
Formació requerida: Grau Superior Comptabilitat o similar
Formació avaluable: en temes de personal i RRHH i PRL
Experiència: mínima de 2 anys en feina similar
Idiomes: català i castellà
/ Informàtica: Word, Excel i PowerPoint
Permís conduir: sí
/ Vehicle: ---Tipus de contracte: temporal + indefinit
/ Durada: 6 mesos + indefinit
Jornada: completa (de dilluns a divendres, de 08.00 a 13:30 i de 15:00 a 17:30h)
Salari: 21.000 euros/ bruts/ anuals
Data incorporació: immediata

NÚM. D'OFERTA

7970

DESCRIPCIÓ

Ocupació: AUXILIAR DE CLÍNICA DENTAL/ HIGIENISTA PER A MOLINS DE REI
Llocs a cobrir: 1
Municipi: Molins de Rei
Tasques a desenvolupar: les pròpies d'una higienista dental
Formació requerida: CFGM Auxiliar clínica dental o higienista dental
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 + indefinit
/ Durada: 6 mesos + indefinit
Jornada: mitja jornada (de dilluns a divendres, de 15:00 a 20:00h)
Salari: 830 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, 24 de octubre de 2019
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NÚM. D'OFERTA

7969

DESCRIPCIÓ

Ocupació: MESTRA D'EDUCACIÓ INFANTIL PER A LLAR D'INFANTS/ Llocs a cobrir: 1
Municipi: El Papiol
Tasques a desenvolupar: portar una classe de nens d'un a tres anys
Formació requerida: Grau o similar d'Educació Infantil
Formació avaluable: ---Experiència: mínima d'un any en feina similar
Idiomes: català i castellà / Informàtica: Word i Excel
Permís conduir: ---/ Vehicle: ---Tipus de contracte: substitució per maternitat / Durada: uns 4 mesos o fins a finalització
de baixa
Jornada: completa (de dilluns a divendres, de 09:00 a 12:30 i de 14:30 a 17:00h)
Salari: 1.500 euros/ bruts/ mes
Data incorporació: gener de 2020

NÚM. D'OFERTA

7967

DESCRIPCIÓ

Ocupació: AGENT DE VIATGES / Llocs a cobrir: 1
Municipi: Molins de Rei
Tasques a desenvolupar: tasques d'oficina, contacte amb proveïdors, clients i gestió de
reserves turístiques
Formació requerida: FPI/ CFGM Auxiliar Administratiu/va o similar
Formació avaluable: ---Experiència: mínima de 6 mesos en feina similar
Idiomes: anglès i francès / Informàtica: Word i Excel
Permís conduir: ---/ Vehicle: ---Tipus de contracte: temporal + renovació
/ Durada: 6 mesos + renovació
Jornada: completa (de dilluns a divendres, de 09:00 a 13:30 i de 15:30 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, 24 de octubre de 2019
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NÚM. D'OFERTA

7966

DESCRIPCIÓ

Ocupació: VERIFICADORA DE PECES DE PRECISIÓ / Llocs a cobrir: 2
Municipi: Molins de Rei
Tasques a desenvolupar: verificació final de peces de precisió
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 / Durada: temporal
Jornada: disponibilitat horària (torns)
Salari: segons conveni
Data incorporació: immediata

NÚM. D'OFERTA

7962

DESCRIPCIÓ

Ocupació: CONDUCTOR D'AUTOCARS PER A TRANSPORT ESCOLAR A BARBERÀ
DEL VALLÈS / Llocs a cobrir: 1
Municipi: Barberà del Vallès
Tasques a desenvolupar: les pròpies d'un conductor d'un autocar de transport escolar.
Mitja jornada de dilluns a divendres.
Formació requerida: Graduat Escolar/ ESO o similar
Formació avaluable: imprescindible carnet D i CAP
Experiència: mínima d'un any en feina similar
Idiomes: català i castellà / Informàtica: ---Permís conduir: D+CAP
/ Vehicle: sí
Tipus de contracte: temporal (curs escolar)
/ Durada: 9 mesos aproximadament
Jornada: mitja jornada
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, 24 de octubre de 2019
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NÚM. D'OFERTA

7958

DESCRIPCIÓ

Ocupació: MONITOR/A PER A ACOMPANYAMENT DE TRANSPORT ESCOLAR /
Llocs a cobrir: 1
Municipi: Olesa de Montserrat
Tasques a desenvolupar: acompanyament i control dels alumnes, des del domicili fins al
centre i a la inversa
Formació requerida: Graduat Escolar/ ESO o similar
Formació avaluable: Títol de monitor/a de lleure
Experiència: no cal experiència
Idiomes: català
/ Informàtica: ---Permís conduir: ---/ Vehicle: ---Tipus de contracte: temporal a temps parcial
/ Durada: 9 mesos
Jornada: 2 hores/ dia (de dilluns a divendres de 07:00 a 08:00 i de 14:30 a 15:30h)
Salari: 276 euros/ nets/ mes x 15 pagues
Data incorporació: immediata

NÚM. D'OFERTA

7955

DESCRIPCIÓ

Ocupació: AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA PER A EMPRESA DE CONSTRUCCIÓ /
Llocs a cobrir: 1
Municipi: Molins de Rei
Tasques a desenvolupar: gestió administrativa, atenció telefònica, comptabilitat i
facturació, seguiment del cobrament de factures, etc.
Formació requerida: FPI/ CFGM Auxiliar Administratiu/va
Formació avaluable: CFGS i/o formació en comptabilitat
Experiència: mínima de 5 anys en feina similar
Idiomes: català
/ Informàtica: ContaPlus, FacturaPlus, NominaPlus i A3ECO
Permís conduir: sí
/ Vehicle: ---Tipus de contracte: indefinit
/ Durada: indefinida
Jornada: mitja jornada (de dilluns a divendres, de 09:00 a 13:00h)
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, 24 de octubre de 2019
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NÚM. D'OFERTA

7950

DESCRIPCIÓ

Ocupació: MOSSO DE MAGATZEM PER A SUPERMERCAT A ABRERA O SANT
SADURNÍ D'ANOIA
Llocs a cobrir: 5
Municipi: Molins de Rei
Tasques a desenvolupar: preparació de comandes amb terminals de radiofrequència i
altres tasques dins d'un magatzem
Formació requerida: Graduat Escolar/ ESO o similar
Formació avaluable: ---Experiència: mínima de 6 mesos en feina similar
Idiomes: català / Informàtica: Word
Permís conduir: ---- / Vehicle: ---Tipus de contracte: indefinit
Jornada: Completa (torns de tarda o nit)
Salari: 1.328 Euros/ bruts/ mes x 12 pagues
Data incorporació: immediata

NÚM. D'OFERTA

7949

DESCRIPCIÓ

Ocupació: EXPENEDOR/A DE BENZINA - ATENCIÓ RENTADORS
Llocs a cobrir: 1
Municipi: Vallirana
Tasques a desenvolupar: servir benzina, ajudar en zona de rentat, atendre el client i
mantenir les instal·lacions
Formació requerida: Graduar Escolar/ ESO o similar
Formació avaluable: en atenció al públic
Experiència: mínim 6 mesos en feina similar
Idiomes: català / Informàtica: Word
Permís conduir: sí / Vehicle: sí
Tipus de contracte: temporal + indefinit
Jornada: mitja jornada (horari de matins)
Salari: 600 Euros/ nets/ 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, 24 de octubre de 2019
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NÚM. D'OFERTA

7948

DESCRIPCIÓ

Ocupació: EXPENEDOR/A - RENTADOR/A DE VEHICLES
Llocs a cobrir: 1
Municipi: Vallirana
Tasques a desenvolupar: atenció al client, posar benzina, atenció al client en màquines
de rentat i manteniment de les instal·lacions
Formació requerida: Graduat Escolar/ ESO o similar
Formació avaluable: en atenció al públic
Experiència: mínim 6 mesos en feina similar
Idiomes: català / Informàtica: Word
Permís conduir: sí / Vehicle: sí
Tipus de contracte: temporal + indefinit
Jornada: Completa (torns rotatius)
Salari: 1.340 Euros/ bruts/ mes x 12 pagues
Data incorporació: immediata

NÚM. D'OFERTA

7946

DESCRIPCIÓ

Ocupació: CAMBRER/A PER A CAFETERIA/ RESTAURANT A MOLINS DE REI
Llocs a cobrir: 1
Municipi: Molins de Rei
Tasques a desenvolupar: de cambrer/a en secció front office (atenció directa al client,
anotació de comanda, servei de barra, cobrament, recollir taules, etc.).
Formació requerida: ESO o similar
Formació avaluable: ---Experiència: mínima de 6 mesos en feina similar
Idiomes: català / Informàtica: ---Permís conduir: ---- / Vehicle: ---Tipus de contracte: 6 mesos + indefinit
Jornada: Parcial (horari rotatiu i flexible, de 15 a 20h setmanals)
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, 24 de octubre de 2019
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NÚM. D'OFERTA

7940

DESCRIPCIÓ

Ocupació: MOSSO DE MAGATZEM
Llocs a cobrir: 2
Municipi: Molins de Rei i BCN
Tasques a desenvolupar: manipulació de mercaderies, efectuar comandes i venda al
públic
Formació requerida: Graduar Escolar/ ESO o similar
Formació avaluable: en temes de magatzem
Experiència: mínima de 2 anys en feina similar
Idiomes: ---- / Informàtica: Word i Excel
Permís conduir: Sí / Vehicle: Sí
Tipus de contracte: temporal (3 mesos) + indefinit
Jornada: Completa (de dilluns a dijous de 08:00 a 13:00 i de 14:30 a 17:45h; divendres
de 06:30 a 14:30h.)
Salari: segons conveni
Data incorporació: immediata

NÚM. D'OFERTA

7939

DESCRIPCIÓ

Ocupació: PERRUQUERA (OFICIAL 1a)
Llocs a cobrir: 1
Municipi: Molins de Rei
Tasques a desenvolupar: les pròpies d'una perruquera oficial de 1a
Formació requerida: FPI o CFGM de Perruqueria o similar
Formació avaluable: ---Experiència: mínima d'un any en feina similar
Idiomes: català / Informàtica: ---Permís conduir: ---- / Vehicle: ---Tipus de contracte: indefinit
Jornada: Completa (de dimarts a divendres de 09:00 a 12:00 i de 15:00 a 20:00h;
dissabtes de 08:00 a 16:00h)
Salari: 1.100 Euros/brut/ 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, 24 de octubre de 2019
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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

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, 24 de octubre de 2019
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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

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

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, 24 de octubre 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, 24 de octubre 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, 24 de octubre de 2019
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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

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

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, 24 de octubre 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, 24 de octubre de 2019
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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

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

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, 24 de octubre 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

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

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, 24 de octubre 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, 24 de octubre 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, 24 de octubre 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, 24 de octubre 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

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, 24 de octubre 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, 24 de octubre 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, 24 de octubre 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, 24 de octubre 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, 24 de octubre de 2019
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