
 
 

 

 

 

 

 Ofertes d’ocupació a 14 d’octubre 
 

 

 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA COMERCIAL AMB ANGLÈS I FRANCÈS 

Back office comercial. Recerca de clients. Circuit comptable administratiu per empresa de comerç a l'engròs 
de productes de tapisseria. Coneixements comptables. Domini parlat i escrit de anglès i francès. Experiència 
en telemàrqueting, tasques administratives. 

Més informació: https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/300298 
 
 

 VENEDOR/A PER EMPRESA D'INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES 

Captació de clients i venda d'instal·lacions fotovoltaiques, per residencial i industrial, per zona Baix 
Llobregat. Persona dinàmica. Treball en equip. Organització. Persuasió i lideratge. Treball per objectius. Es 
valorarà aportar formació en energies renovables. Disposar de vehicle propi. 

Més informació: https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/300232 
 

 PEÓ O PEONA FORESTAL 

Esbroçaments i neteja de camins, recollida de restes vegetals, tala i poda de vegetació dels espais naturals. 
Es recomanable tenir formació relacionada amb jardineria, coneixement en l'ús de maquinaria utilitzada com 
: motoserra, esbroçadora, etc.. I també es valoraran coneixements en paleteria o haver treballat en obra (no 
imprescindible) 

Més informació: https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/300296 
 

 OPERARI  TALLER FUSTERIA D'ALUMINI 

Traçar i marcar en perfils els desenvolupaments. Preparar equips, eines, instruments i proteccions de 
treball. Tallar manualment, per procediments mecànics, automàtics i semiautomàtics els perfils. Instal·lar 
elements de tancaments metàl·lics. 

Més informació: https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/300246 
 

 TÈC.COORDINADOR-TÈC.EXECUCIÓ-SEGUIMENT-DIFUSIÓ (PLA REACTIVACIÓ 
LOCAL PROM.ECON) 

Coordinació, execució, seguiment i difusió dels plans de reactivació local que es gestionen des dels serveis de 
promoció econòmica.  

Més informació: https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/300213 
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 CAMBRER/A DE MENJADOR -TREBALL PER A CAPS DE SETMANA 

Cambrer/a de menjador. atenció i servei als clients. Atenció al client i treball en equip. 

Més informació: https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/300410 
 

 OFICIAL 3ª AJUDANT-A APRENENT-A MANTENIMENT, REPARACIÓ I 
MUNTATGE ASCENSORS (Contracte de pràctiques) 

Reparació i muntatge ascensors obligatori formació grau mitjà; mecanització, electromecànic, maquinària i 
conducció de línies, i/o grau superior: mecatrònica industrial. El contracte és de pràctiques i és obligatori 
tenir la formació. Capacitat aprenentatge ofici, iniciativa i motivació. 

Més informació: https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/300344 

 
 
 

 

MÉS DE 440 OFERTES LABORALS 
 

 

 

Més informació: http://www.jobs-trampoline.eu/ 
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 VOLS TREBALLAR AL CAMP?

Campanya agrària 2020 ha obert formulari per les persones interessades. 
 

Per apuntar-se: https://uniopagesos.cat/campanya-agraria-2020/ 
 
 
 

 BORSES DE TREBALL EMERGÈNCIA COVID
Les persones que s’inscriguin en aquestes ofertes passaran a formar part d’unes borses de treball 
del SOC que serviran per cobrir les vacants dels centres assistencials públics o privats de Catalunya 

 
 

PERFILS: 
 

- Personal auxiliar d’infermeria 

- Personal auxiliar d’infermeria geriàtrica 

- Personal d’infermeria 

- Personal d' Infermeria especialista en 
infermeria geriàtrica 

- Personal d’assistència domiciliaria 

- Personal cuidador de persones amb 
discapacitat i/o dependència en institucions 
socials 

- Personal d'animació en geriàtrics 

 

 
https://feinaactiva.gencat.cat/c/document_library/get_file?p_l_id=1238999&folderId=1
982451&name=DLFE-2661.pdf 
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