
Ofertes obertes al SOL
Regidoria d'Ocupació

NÚM. D'OFERTA 8035

  DESCRIPCIÓ

Ocupació: AUXILIAR DE QUALITAT PER A EMPRESA DE MECANITZACIÓ DE PECES 
/ Llocs a cobrir: 1  
Municipi: Molins de Rei 
Tasques a desenvolupar: inspecció i verificació de producte, gestió de tancament 
d'anomalies internes i no conformitats de client, tasques de metrologia i calibració interna 
i externa, control de recepció, etc. 
Formació requerida: Graduat Escolar/ ESO o similar 
Formació avaluable: ----  
Experiència: mínima d'un any en feina similar 
Idiomes: anglès         / Informàtica: Word, Excel i Solidworks
Permís conduir: ----        / Vehicle: ---- 
Tipus de contracte: temporal / Durada: temporal + indefinit 
Jornada: completa (disponibilitat horària)
Salari: a negociar
Data incorporació: immediata 

NÚM. D'OFERTA 8034

  DESCRIPCIÓ

Ocupació: AUXILIAR ADMINISTRATIVA PER A SANT FELIU DE LLOBREGAT/ Llocs a 
cobrir: 1  
Municipi: Sant Feliu de Llobregat 
Tasques a desenvolupar: tasques relacionades amb estats comptables, treballs que 
deriven del moviment econòmic, de recursos humans i fiscals 
Formació requerida: CFGS Administració i Finances
Formació avaluable: ----
Experiència: mínima d'un any en feina similar 
Idiomes: ----         / Informàtica: Word, Excel i ContaPlus  
Permís conduir: ----       / Vehicle: ---- 
Tipus de contracte: temporal + indefinit  / Durada: 3 mesos + 6 mesos + indefinit 
Jornada: completa (de dilluns a dijous de 08:30 a 13:30 i de 14:30 a 18:00; divendres de 
08:30 a 14:00h)
Salari: 21.600 euros/ bruts/ anuals (els primers 6 mesos; després negociació de nova 
retribució)
Data incorporació: immediata
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Les persones interessades poden inscriure's a ofertes a la web

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.

www.molinsderei.cat

http://www.molinsderei.cat/serveiorientaciolaboral


NÚM. D'OFERTA 8033

  DESCRIPCIÓ

Ocupació: RESPONSABLE DE MANTENIMENT PER A EMPRESA DE MECANITZACIÓ 
DE PECES / Llocs a cobrir: 1
Municipi: Molins de Rei  
Tasques a desenvolupar: gestió del manteniment de l'empresa en tots els àmbits 
(avaries en torns automàtics de lleves i CNC, carregadors automàtics, bombes d'alta 
pressió, manteniment de les instal·lacions elèctriques i d'aire comprimit, etc.) 
Formació requerida: CFGM Electromecànic i/o manteniment electromecànic  
Formació avaluable: ---- 
Experiència: mínima d'un any en feina similar 
Idiomes: anglès alt  / Informàtica: Word i Excel  
Permís conduir: sí       / Vehicle: sí 
Tipus de contracte: temporal + indefinit   / Durada: 6 mesos + indefinit  
Jornada: completa
Salari: a negociar segon vàlua del candidat
Data incorporació: immediata

NÚM. D'OFERTA 8032

  DESCRIPCIÓ

Ocupació: RECEPCIONISTA- COMERCIAL PER A INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA   / Llocs 
a cobrir: 1 
Municipi: Sant Vicenç dels Horts
Tasques a desenvolupar: atenció al client (informació, altes, baixes, gestió de queixes, 
venda d'entrades, etc.), trucades comercials (seguiment altes/ baixes, rebuts retornats, 
promocions, etc.) gestió d'incidències, etc.  
Formació requerida: FPI/ CFGM Administratiu i/o Atenció al públic 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 prorrogables 
Jornada: de 30 a 40h/ setmanals (matins/ tardes)
Salari: 15.345 euros/ bruts/ anuals (per jornada completa)
Data incorporació: immediata
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Les persones interessades poden inscriure's a ofertes a la web

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.

www.molinsderei.cat

http://www.molinsderei.cat/serveiorientaciolaboral


NÚM. D'OFERTA 8031

  DESCRIPCIÓ

Ocupació: PEÓ/ MOSSO DE MAGATZEM / Llocs a cobrir: 1 
Municipi: Molins de Rei 
Tasques a desenvolupar: pròpies de magatzem i preparar tubs, mànegues, etc.  
Formació requerida: Graduat Escolar/ ESO o similar   
Formació avaluable: ----
Experiència: mínima de 6 mesos en feina similar  
Idiomes: ----         / Informàtica: Word i Excel 
Permís conduir: sí       / Vehicle: sí  
Tipus de contracte: temporal           / Durada: 6 mesos + renovació  
Jornada: completa (de dilluns a divendres, de 08:00 a 13:00 i de 15:00 a 18:00h)
Salari: 18.500 euros/ bruts x 12 pagues 
Data incorporació: immediata 

NÚM. D'OFERTA 8030

  DESCRIPCIÓ

Ocupació: CUSTOMER SERVICE PER A PALLEJÀ / Llocs a cobrir: 1  
Municipi: Pallejà 
Tasques a desenvolupar: atenció telefònica, gestió de clients i comandes, coordinació 
logística, etc. 
Formació requerida: Batxillerat/ CFGS 
Formació avaluable: coneixements de SAGE
Experiència: mínima de 3 a 5 anys en feina similar
Idiomes: Anglès parlat i escrit Alt / Informàtica: Word, Excel, Access, PowerPoint i SAGE  
Permís conduir: ----       / Vehicle: ---- 
Tipus de contracte: Indefinit / Durada: Indefinida 
Jornada: completa (40/ hores setmanals). De dilluns a dijous de 08:30 a 14:00 i de 15:00 
a 18:00; divendres de 08:00 a 14:00h
Salari: de 20.000 a 22.000 euros/ bruts/ anuals x 14 pagues
Data incorporació: immediata 
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Les persones interessades poden inscriure's a ofertes a la web

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.

www.molinsderei.cat

http://www.molinsderei.cat/serveiorientaciolaboral


NÚM. D'OFERTA 8029

  DESCRIPCIÓ

Ocupació: AJUDANT DE MECÀNIC DE VEHICLES INDUSTRIALS  / Llocs a cobrir: 1 
Municipi: Molins de Rei 
Tasques a desenvolupar: manteniment i reparacions bàsiques a tractors, grues, remolcs, 
etc. Manipulació de fusta, alumini, ferro, soldadura, hidràulica, etc. 
Formació requerida: FPI Mecànica o similar 
Formació avaluable: coneixements de soldadura  
Experiència: mínima d'un any en feina similar
Idiomes: castellà          / Informàtica: ----  
Permís conduir: B (valorable C+E)/ Vehicle: ---- 
Tipus de contracte: temporal + indefinit  / Durada: 6 mesos + indefinit 
Jornada: completa (matí i tarda)
Salari: a valorar segons vàlua del candidat 
Data incorporació: immediata

NÚM. D'OFERTA 8026

  DESCRIPCIÓ

Ocupació: AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA DE SUPORT A DEPARTAMENT 
COMERCIAL/ MÀRQUETING / Llocs a cobrir: 1 
Municipi: Molins de Rei 
Tasques a desenvolupar: tasques administratives de suport a departament comercial/ 
màrqueting (edició de fitxes tècniques, domini del PDFWriter, etc.) 
Formació requerida: CFGM Auxiliar Administratiu/va o similar 
Formació avaluable: ----  
Experiència: mínima de 6 mesos en feina similar 
Idiomes: anglès         / Informàtica: Word, PowerPoint i PDFWriter  
Permís conduir: ----       / Vehicle: ----
Tipus de contracte: temporal + renovació           / Durada: 3 mesos + renovació  
Jornada: completa (de dilluns a divendres, de 08:00 a 13:30 i de 15:00 18:00h)
Salari: segons conveni
Data incorporació: immediata
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Les persones interessades poden inscriure's a ofertes a la web

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.

www.molinsderei.cat

http://www.molinsderei.cat/serveiorientaciolaboral


NÚM. D'OFERTA 8024

  DESCRIPCIÓ

Ocupació: AJUDANT DE REPARTIDOR/ MOSSO PER A EMPRESA DE DISTRIBUCIÓ 
DE BEGUDES / Llocs a cobrir: 1  
Municipi: Molins de Rei 
Tasques a desenvolupar: acompanyar i ajudar el conductor en ruta, càrrega i descàrrega 
i repartiment de begudes, gestió de comandes i atenció al client 
Formació requerida: Graduat ESO o similar 
Formació avaluable: carnet de conduir B i carnet de carretoner
Experiència: mínima d'un any en feina similar
Idiomes: català i castellà         / Informàtica: gestió de ruta i mobentis 
Permís conduir: sí       / Vehicle: ---- 
Tipus de contracte: temporal + indefinit / Durada: 6 mesos + indefinit  
Jornada: completa (de dilluns a divendres, de 07:00 a 16:00h)
Salari: 17.535 euros/ bruts/ anuals x 15 pagues 
Data incorporació: immediata

NÚM. D'OFERTA 8023

  DESCRIPCIÓ

Ocupació: FRESADOR DE CONTROL NUMÈRIC OFICIAL 1A     / Llocs a cobrir: 1 
Municipi: El Papiol 
Tasques a desenvolupar: interpretació de plànols i mecanització de peces a la fresadora 
de CNC  
Formació requerida: CFGM o CFGS de Mecanització de CNC o similar  
Formació avaluable: coneixements de CAD-CAM 
Experiència: mínima de 3 a 5 anys 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: partida (de dilluns a dijous de 07:00 a 13:30 i de 14:30 a 16:30; divendres de 
07:00 a 14:00h)
Salari: 26.000 euros/ bruts/ anuals x 14 pagues
Data incorporació: immediata 
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Les persones interessades poden inscriure's a ofertes a la web

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.

www.molinsderei.cat

http://www.molinsderei.cat/serveiorientaciolaboral


NÚM. D'OFERTA 8022

  DESCRIPCIÓ

Ocupació: XOFER DE CAMIÓ AMB CARNET C   / Llocs a cobrir: 1 
Municipi: El Papiol  
Tasques a desenvolupar: portar camió de 7.500kg (sense remolc) per a una empresa de 
transport de mobles 
Formació requerida: Graduat Escola/ ESO o similar 
Formació avaluable: Carnet de conduir C 
Experiència: mínima d'un any en feina similar 
Idiomes: ----         / Informàtica: ----  
Permís conduir: carnet C       / Vehicle: ----
Tipus de contracte: indefinit  / Durada: indefinida
Jornada: completa (de dilluns a divendres, de 08:00 a 13:00 i de 15:00 a 18:00h)
Salari: 20.980 euros/ bruts/ anuals
Data incorporació: immediata

NÚM. D'OFERTA 8021

  DESCRIPCIÓ

Ocupació: BECARI DEPARTAMENT DE MÀRQUETING PER A MOLINS DE REI / Llocs 
a cobrir: 1 
Municipi: Molins de Rei  
Tasques a desenvolupar: donar suport al departament de màrqueting en disseny gràfic, 
xarxes socials, articles, etc.  
Formació requerida: CFGS en Màrqueting o similar 
Formació avaluable: ---- 
Experiència: no es demana experiència
Idiomes: anglès i alemany / Informàtica: Word, Excel, Access, xarxes socials i programes 
de disseny gràfic
Permís conduir: ----       / Vehicle: ---- 
Tipus de contracte: de pràctiques  / Durada: temporal 
Jornada: parcial (matins, de dilluns a divendres, de 09:00 a 14:00h)
Salari: a valorar segons vàlua 
Data incorporació: immediata
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Les persones interessades poden inscriure's a ofertes a la web

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.

www.molinsderei.cat

http://www.molinsderei.cat/serveiorientaciolaboral


NÚM. D'OFERTA 8019

  DESCRIPCIÓ

Ocupació: ADMINISTRATIU/VA ATENCIÓ AL CLIENT PER A LA PALMA DE 
CERVELLÓ / Llocs a cobrir: 1  
Municipi: La Palma de Cervelló 
Tasques a desenvolupar: administratives generals i atenció telefònica  
Formació requerida: CFGM Auxiliar Administratiu/va o similar
Formació avaluable: ---- 
Experiència: mínima de 6 mesos en feina similar  
Idiomes: anglès i alemany / Informàtica: Word, Excel, Access, PowerPoint i ContaPlus
Permís conduir: sí       / Vehicle: sí
Tipus de contracte: temporal + indefinit / Durada: 6 mesos + indefinit
Jornada: completa (de dilluns a divendres, de 09:00 a 14:00 i de 14:30 a 18:00h)
Salari: 16.777 euros/ bruts/ anuals x 15 pagues
Data incorporació: immediata

NÚM. D'OFERTA 8018

  DESCRIPCIÓ

Ocupació: AUXILIAR DE COMPTABILITAT PER A EMPRESA A SANT CUGAT DEL 
VALLÈS  / Llocs a cobrir: 1 
Municipi: Sant Cugat del Vallès 
Tasques a desenvolupar: comptabilització de factures, gestió de cobraments i 
pagaments, assentaments comptables, suport al tancament comptable, arxiu, etc. 
Formació requerida: CFGS Administració i Finances o similar  
Formació avaluable: ---- 
Experiència: mínima de 6 mesos en feina similar 
Idiomes: anglès / Informàtica: Word, Excel i ContaPlus 
Permís conduir: sí       / Vehicle: sí 
Tipus de contracte: indefinit / Durada: indefinida 
Jornada: completa (de dilluns a divendres, de 09:00 a 18:00h)
Salari: es valorarà segons perfil
Data incorporació: immediata  

viernes, 13 de marzo de 2020 Página 7 de 20

Les persones interessades poden inscriure's a ofertes a la web

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.

www.molinsderei.cat

http://www.molinsderei.cat/serveiorientaciolaboral


NÚM. D'OFERTA 8017

  DESCRIPCIÓ

Ocupació: TÈCNIC/A EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS  / Llocs a cobrir: 1 
Municipi: Molins de Rei 
Tasques a desenvolupar: realitzar formacions en diferents sectors, realitzar avaluacions 
de riscos, planificacions preventives, etc. 
Formació requerida: CFGS en Prevenció de Riscos Laborals o similar 
Formació avaluable: ---- 
Experiència: mínima de 6 mesos en feina similar 
Idiomes: anglès          / Informàtica: Word, Excel, Access i PowerPoint 
Permís conduir: sí       / Vehicle: sí 
Tipus de contracte: indefinit / Durada: indefinida 
Jornada: completa o parcial (de dilluns a divendres, de 08:00 a 14:00 i de 15:00 a 18:00h)
Salari: de 21.000 a 30.000 euros/ bruts/ anuals x 14 pagues
Data incorporació: immediata

NÚM. D'OFERTA 8016

  DESCRIPCIÓ

Ocupació: OPERARI/A - MANIPULADOR/A D'EXPOSITORS DE METRAQUILAT / Llocs 
a cobrir: 1 
Municipi: El Papiol 
Tasques a desenvolupar: mecanitzar, doblegar, encolar i encaixar expositors de 
metraquilat per cosmètics
Formació requerida: Certificat d'Estudis Primaris o similar 
Formació avaluable: ---- 
Experiència: mínima de 6 mesos en feina similar 
Idiomes: ----         / Informàtica: ---- 
Permís conduir: sí       / Vehicle: ---- 
Tipus de contracte: temporal / Durada: 6 mesos 
Jornada: completa (40h/ setmanals). De dilluns a divendres, de 08:00 a 14:00 i de 15:00 
a 17:30h
Salari: 1.400 euros/ bruts/ mensuals x 12 pagues
Data incorporació: immediata
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Les persones interessades poden inscriure's a ofertes a la web

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.

www.molinsderei.cat

http://www.molinsderei.cat/serveiorientaciolaboral


NÚM. D'OFERTA 8015

  DESCRIPCIÓ

Ocupació: DEPENDENT/A PER A BOTIGA DEL MERCAT MUNICIPAL / Llocs a cobrir: 1 
Municipi: Molins de Rei i La Palma de Cervelló
Tasques a desenvolupar: atenció al públic i neteja i manteniment de la parada 
Formació requerida: Certificat Estudis Primaris o similar  
Formació avaluable: ---- 
Experiència: mínima de 6 mesos en feina similar  
Idiomes: català parlat         / Informàtica: ---- 
Permís conduir: ----        / Vehicle: ---- 
Tipus de contracte: temporal + indefinit           / Durada: 6 mesos + indefinit
Jornada: parcial (cap de setmana). Dissabte de 07:30 a 15:30; diumenge de 09:30 a 
15:30h (La Palma de Cervelló)
Salari: 50 euros/ bruts/ dia
Data incorporació: immediata 

NÚM. D'OFERTA 8013

  DESCRIPCIÓ

Ocupació: PERRUQUER/A OFICIAL  / Llocs a cobrir: 1 
Municipi: Molins de Rei 
Tasques a desenvolupar: les pròpies d'una oficial de perruqueria  
Formació requerida: CFGS/ FPII en Perruqueria o similar 
Formació avaluable: ---- 
Experiència: mínima d'un any en feina similar 
Idiomes: català i castellà parlat/ Informàtica: ----
Permís conduir: ----       / Vehicle: ----
Tipus de contracte:  indefinit  / Durada: indefinida 
Jornada: completa (de dimarts a divendres de 09:30 a 19:00; divendres de 09:00 a 
15:00h)
Salari: segons conveni
Data incorporació: immediata  
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Les persones interessades poden inscriure's a ofertes a la web

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.

www.molinsderei.cat

http://www.molinsderei.cat/serveiorientaciolaboral


NÚM. D'OFERTA 8011

  DESCRIPCIÓ

Ocupació: XOFER DE TRÀILER PLOMA / Llocs a cobrir: 1 
Municipi: El Papiol 
Tasques a desenvolupar: les pròpies d'un xofer d'un tràiler amb ploma
Formació requerida: carnet C+E i CAP 
Formació avaluable: carnet de grua autocarregant 
Experiència: mínima d'un any en feina similar 
Idiomes: castellà         / Informàtica: ---- 
Permís conduir: sí       / Vehicle: sí  
Tipus de contracte: temporal + pròrroga  / Durada: 6 mesos + pròrroga
Jornada: completa (de dilluns a divendres, de 07:00 a 17:00h)
Salari: 1.800 euros/ bruts/ mensuals (segons vàlua) 
Data incorporació: immediata

NÚM. D'OFERTA 8007

  DESCRIPCIÓ

Ocupació: TREBALLADOR/A FAMILIAR PER A MOLINS DE REI  / Llocs a cobrir: 3 
Municipi: Molins de Rei 
Tasques a desenvolupar: atenció directa a persones dependents al seu domicili 
Formació requerida: CFGM Atenció Sociosanitària o similar
Formació avaluable: ---- 
Experiència: 6 mesos en feina similar 
Idiomes: castellà         / Informàtica: ---- 
Permís conduir: ----       / Vehicle: ----  
Tipus de contracte: temporal (substitució) / Durada: 2 mesos + renovació 
Jornada: matí i tarda
Salari: 1.093 euros/ bruts/ mensuals x 14 pagues
Data incorporació: immediata
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Les persones interessades poden inscriure's a ofertes a la web

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.

www.molinsderei.cat

http://www.molinsderei.cat/serveiorientaciolaboral


NÚM. D'OFERTA 8001

  DESCRIPCIÓ

Ocupació: ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE  / Llocs a cobrir: 1 
Municipi: Molins de Rei 
Tasques a desenvolupar: portar la comptabilitat de l'empresa i altres tasques 
administratives 
Formació requerida: FPII/ CFGS Administració i Finances o similar 
Formació avaluable: en l'àmbit comptable  
Experiència: mínima de 3 anys en feina similar 
Idiomes: ----         / Informàtica: ContaPlus, FacturaPlus i NominaPlus 
Permís conduir: ----        / Vehicle: ----  
Tipus de contracte: temporal + indefinit           / Durada: 6 mesos + indefinit 
Jornada: completa (de dilluns a divendres, de 08:00 a 13:00 i de 15:00 a 18:00h)
Salari: 25.000 euros/ bruts/ anuals x 12 pagues 
Data incorporació: immediata 

NÚM. D'OFERTA 7999

  DESCRIPCIÓ

Ocupació: AJUDANTA DE CUINA     / Llocs a cobrir: 1 
Municipi: Molins de Rei 
Tasques a desenvolupar: ajuda a cuina (fer entrepans freds i calents) i neteja de cuina 
Formació requerida: Graduat Escolar/ ESO o similar
Formació avaluable: carnet de manipulador d'aliments  
Experiència: mínima de 6 mesos en feina similar 
Idiomes: castellà          / Informàtica: ---- 
Permís conduir: ----       / Vehicle: ----  
Tipus de contracte: temporal + indefinit            / Durada: 6 mesos + indefinit 
Jornada: parcial (12h/ setmanals). Divendres, dissabtes i diumenges de 09:00 a 13:00h.
Salari: 360 euros/ mensuals x 12 pagues 
Data incorporació: immediata
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Les persones interessades poden inscriure's a ofertes a la web

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.

www.molinsderei.cat

http://www.molinsderei.cat/serveiorientaciolaboral


NÚM. D'OFERTA 7994

  DESCRIPCIÓ

Ocupació: PALETA I PEÓ DE LA CONSTRUCCIÓ / Llocs a cobrir: 2 
Municipi: Corbera de Llobregat 
Tasques a desenvolupar: treballs de reformes de construcció 
Formació requerida: certificat escolar 
Formació avaluable: ----
Experiència: mínima de 5 anys en feina similar 
Idiomes: castellà         / Informàtica: ---- 
Permís conduir: sí       / Vehicle: sí 
Tipus de contracte: temporal + renovació           / Durada: segons la durada de l'obra 
Jornada: completa (40h/ setmanals). De dilluns a divendres, de 08:00 a 16:00h.
Salari: segons conveni
Data incorporació: immediata  

NÚM. D'OFERTA 7993

  DESCRIPCIÓ

Ocupació: DIRECTORA DE BOTIGA PER A MOLINS DE REI / Llocs a cobrir: 1 
Municipi: Molins de Rei 
Tasques a desenvolupar: atenció, assessorament i acompanyament al client; selecció, 
formació i coordinació d'equip de treballadors a botiga; control d'estocks i magatzem 
Formació requerida: FPI/ CFGM Comerç o similar 
Formació avaluable: atenció al client i gestió d'equips 
Experiència: mínima d'un any en feina similar
Idiomes: català i anglès parlat i escrit/ Informàtica: Word i Excel  
Permís conduir: ----       / Vehicle: ----
Tipus de contracte: indefinit   / Durada: indefinida 
Jornada: completa (40h/ setmanals). De 09:30 a 14:00 i de 17:00 a 20:30h.
Salari: 18.000 euros/ bruts/ anuals x 12 pagues
Data incorporació: immediata
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Les persones interessades poden inscriure's a ofertes a la web

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.

www.molinsderei.cat

http://www.molinsderei.cat/serveiorientaciolaboral


NÚM. D'OFERTA 7991

  DESCRIPCIÓ

Ocupació: ELECTRICISTA/ LLAUNER PER A EMPRESA D'INSTAL·LACIONS I 
REPARACIONS  / Llocs a cobrir: 1
Municipi: Molins de Rei  
Tasques a desenvolupar: instal·lacions i reparacions d'aigua, llum, gas, aire condicionat, 
renovables, etc.  
Formació requerida: FPII o CFGS Electricitat, instal·lacions elèctriques o similar
Formació avaluable: formació en Prevenció de Riscos Laborals 
Experiència: mínima d'un any en feina similar 
Idiomes: castellà i català         / Informàtica: Word i Excel   
Permís conduir: sí       / Vehicle: ---- 
Tipus de contracte: temporal           / Durada: 3 mesos + renovació 
Jornada: completa (de dilluns a divendres, de 08:00 a 14:00 i de 15:00 a 17:00h)
Salari: a negociar
Data incorporació: immediata 

NÚM. D'OFERTA 7978

  DESCRIPCIÓ

Ocupació: CONDUCTOR MECÀNIC / Llocs a cobrir: 1 
Municipi: Molins de Rei 
Tasques a desenvolupar: conductor- mecànic de tractors de més de 3.500Kg 
Formació requerida: Carnet de conduir CE 
Formació avaluable: coneixements de mecànica 
Experiència: mínima d'un any en feina similar
Idiomes: ----         / Informàtica: ---- 
Permís conduir: sí       / Vehicle: ---- 
Tipus de contracte: temporal + indefinit           / Durada: 9 mesos + indefinit 
Jornada: completa (40h setmanals)
Salari: 23.600 euros/ bruts/ any
Data incorporació: immediata 
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Les persones interessades poden inscriure's a ofertes a la web

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.
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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 

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
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Les persones interessades poden inscriure's a ofertes a la web

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.
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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 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
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Les persones interessades poden inscriure's a ofertes a la web

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.
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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 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
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Les persones interessades poden inscriure's a ofertes a la web

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.
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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
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Les persones interessades poden inscriure's a ofertes a la web

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.
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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
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Les persones interessades poden inscriure's a ofertes a la web

o directament al Servei d'Orientació Laboral  (SOL),  al Centre d'Ocupació i Serveis a les Empreses, carrer 
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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

viernes, 13 de marzo de 2020 Página 19 de 20

Les persones interessades poden inscriure's a ofertes a la web

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.

www.molinsderei.cat

http://www.molinsderei.cat/serveiorientaciolaboral


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
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