
 

 

 

 Ofertes d’ocupació a 15 d’abril 

 

 PERSONAL DE NETEJA 

Neteja per al manteniment d'oficines i altres instal·lacions privades situades en Barcelona i Sant Just Desvern. 
Contracte temporal de 13 a 15 H/setmanals amb possibilitat d'ampliar la jornada laboral i el contracte en funció 
de les necessitats del servei i la predisposició de la persona. 

Més informació: https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/306325 

 

 TÈCNIC/A ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL 

               

 

 

Més informació: https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/306319 
 

 6 GEROCULTORS/RES I/O AUXILIARS D'INFERMERIA DE GERIATRIA 

Les tasques a desenvolupar seran assistència a persones grans, repartir i donar àpats, recollir roba, canvis 
posturals, cures bàsiques, així com qualsevol tasques relacionada amb l'ocupació. 

Més informació: https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/306310 
 
 

  PERSONAL NETEJA D'OFICINES 

Neteja general d'oficines i equipaments com banys, zones comuns, passadissos, mobiliari d'oficina, etc. 

Iniciativa, ordre i resolució. Horari: dissabtes de 7h a 12h i diumenges de 8h a 10:30h. Obligatori domini de 

correu electrònic. 200 euros bruts mensuals (7,5 hores/setmanals) 

Més informació: https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/306308 
 

 

 PROSPECTOR/A COMERCIAL 

Prospecció i creació de cartera de clients per empresa assessora/auditora d'implantacions obligatòries (PRL, 
protecció dades, igualtat...) 

Més informació: https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/306305 

 

 

 

Acompanyament a les persones en el procés d'orientació i d'inserció mitjançant la millora de l'ocupabilitat: 
Acompanyament en el seu pla individual d'inserció laboral i recerca de feina. - Millorar les competències 
personals, professionals i tècniques necessàries per incrementar el nivell d'ocupabilitat de les persones. 
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 MOSSO DE MAGATZEM 

Descàrrega de materials i ubicació dels productes al magatzem. Preparació i gestió de comandes/picking. Atenció 
als clients. Persona neta i endreçada al lloc de feina, respectuosa amb els medis assignats. Persona responsable, 
complidora, puntual, metòdica, amb tracte amable i cordial. Contracte: 2 mesos de prova + indefinit. Salari: 1500 
euros brut/mensual en 12 pagues prorratejades. 

Més informació: https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/306302 

 

 ADMINISTRADOR/A DE SISTEMES I XARXES INFORMÀTIQUES 

Mantenir i administrar xarxes d'ordinadors i entorns informàtics afins, inclosos equips, programari de sistemes i 
d'aplicacions i configuracions de tota mena. Recomanar canvis per millorar sistemes i configuracions de xarxa, i 
determinar els requisits d'equip o de programari relacionats amb aquests canvis. Diagnosticar problemes d'equip 
o de programari. Realitzar còpies de seguretat de dades i operacions de recuperació en cas de catàstrofe. Fer el 
seguiment des de consoles centrals del rendiment de sistemes i xarxes informàtiques, i coordinar l'accés i l'ús 
d'aquestes xarxes. 

Més informació: https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/306300 
 

 REPARTIDOR/A- OPERARI/ÀRIA DE MAGATZEM 

Repartidor de magatzem de fustes. Encarregar-se de les operacions de distribució i entrega, segons les 

indicacions de les rutes preparades, porta a porta dels clients. Lliurar les mercaderies, junt amb la documentació 

operativa i tornar-la degudament complimentada. Complimentar la documentació corresponent en el casos 

d'incidents amb el lliurament del material. Rebre els materials, descarregar-los, verificar les quantitats i 

supervisar els danys. Fa les operacions de desembalatge i de posicionament al magatzem segons els 

procediments establerts 

Més informació: https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/306297 
 

 ADMINISTRATIU/VA PER EMPRESA DEL SECTOR CONSTRUCCIÓ 

Facturació a clients. Comptabilització de proveïdors. Gestió i arxiu documental. Atenció Telefónica. SOU: 24.000 
anuals bruts/14 pagues. CONTRACTE inicial 6 mesos prorrogable, amb possibilitat de pròrroga a Indefinit. 

Més informació: https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/306291 
 

 AJUDANT/A DE CUINA CAPS DE SETMANA 
              

 

Més informació: https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/306270 

 

 

 

Ajudant de cuina i utilització de planxa i fregidora. Les corresponents a ajudant de cuina. Rentar els plats i els 
estris de cuina i posar-los a part .Preparar, cuinar, torrar i escalfar aliments senzills. 
 

https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/306302
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/306300
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/306297
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/306291
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/306270


 

 
 

 ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE I RRHH 

Recepció documentació per registre; control i revisió de tancaments econòmics mensuals i anuals. Preparar 
documentació per la elaboració d'impostos. Preparar auditoria i atenció als auditors. Seguiment i control 
d'assegurances. Facturació. Relació amb proveïdors, compres, gestió i pagaments. Moviments bancaris i de 
caixa. Reports econòmics periòdics. Manteniment dels calendaris laborals, control de marcatge, substitució de 
personal. Atenció porta i telèfon en absència de la persona de recepció. Col·laborar amb la política de qualitat i 
respectar la normativa en matèria de dades personals. 

Més informació: https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/306266 

 

 MECÀNIC/A MUNTADOR/A DE MÀQUINES 

Es necessita mecànic/a muntador de màquines en fàbrica, cal saber interpretar plànols. S'ofereix contracte 
temporal inicial de 6 mesos per ETT + possibilitat posterior incorporació a empresa. Es requereix tenir 
experiència de 2 anys en l'ocupació. 

Més informació: https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/306264 

 

 MONITOR/A ESPORTIU/VA CASAL D'ESTIU 
           

 

Més informació: https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/306200 
 

 DIRECTOR/A DE LLEURE CASAL D'ESTIU 

 

 

Més informació: https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/306199 
 

 MONITOR/A DE LLEURE CASAL D'ESTIU 

 

 

Més informació: https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/306198 

 

 

 

 

Dirigir, coordinar, organitzar i realitzar activitats en casals infantils i juvenils a l'estiu. Mínim tenir 3 mesos 
d'experiència i la titulació de monitor d'esports. 

 

 

Dirigir, coordinar, organitzar i realitzar activitats en casals infantils i juvenils a l'estiu. Mínim tenir 3 mesos 
d'experiència i el carnet de director de lleure. Desenvolupar les activitats educatives de temps lliure d'acord 
amb el que s'ha planificat. 

 

 

Dirigir, coordinar, organitzar i realitzar activitats en casals infantils i juvenils a l'estiu. Mínim tenir 3 mesos 
d'experiència i el carnet de monitor de lleure. Desenvolupar les activitats educatives de temps lliure d'acord 
amb el que s'ha planificat. 
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Ofertes publicades a tjussana.cat, la web de 
Torre Jussana Serveis per a Associacions. 

- Busques feina en el sector associatiu? Aquest és el teu espai ;) 
 

Torrejussana recull les ofertes laborals que convoquen les associacions 
de Barcelona. Torre Jussana només fa difusió de les ofertes. Per enviar 
un CV o sol·licitar més informació cal contactar directament amb les 
organitzacions convocants. 
Per a més informació: http://tjussana.cat/ofertesfeina.php 
 

 
 

 

                                                             Cercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO) 
 

 

       CONEIX L’OFERTA PÚBLICA ARREU DE TOTA CATALUNYA: OPOSICIONS, BORSES DE TREBALL I MÉS. 
 

       Escriu la teva cerca: Exemples: El Prat de Llobregat, Infermería, Peó, Educació, Borsa de treball, etc… 

                Més informació: http://cido.diba.cat/ 
 
 

          MÉS DE 253 OFERTES LABORALS 

 

 

Més informació: http://www.jobs-trampoline.eu/ 
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CONSELLS PER FER RECERCA DE FEINA 
 

Fas recerca de Feina a Infojobs? Sabies que si busques amb la paraula clau COVID, 
Teletreball/Teletrabajo pots trobar diverses ofertes? 

 

PROVA-HO!!! 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 especialistaen 
infermeria geriàtrica 

- Personal d’assistència domiciliaria 

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

- Personal d'animació en geriàtrics 
 
 

https://feinaactiva.gencat.cat/c/document_library/get_file?p_l_id=1238999&folderId= 
1982451&name=DLFE-2661.pdf 

https://feinaactiva.gencat.cat/c/document_library/get_file?p_l_id=1238999&amp;folderId=1982451&amp;name=DLFE-2661.pdf
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WEBS ON FER RECERCA DE FEINA EN FORMAT TELETREBALL 
 

https://angel.co/ 
https://www.freelancer.com/ 
https://www.upwork.com/ 
https://www.fiverr.com/ 
https://www.twago.de/ 
https://www.flexjobs.com/ 
https://remote.co/ 
https://weworkremotely.com/ 
https://trabajarporelmundo.com 

 

 
 
     

 
 

Empleo 35  

 
És un nou portal de treball gratuït que conté totes les ofertes de treball diàries gràcies a un gran número de enllaços 
molt fàcils de consultar, ja que està estructurat en funció de l’origen de les mateixes: oficines de treball, empreses, 
ajuntaments, televisió, universitats, agències de col·locació, administracions públiques, etc. 
 
https://www.empleo35.es/ofertas-de-empleo/barcelona/ 
 

https://angel.co/
https://www.freelancer.com/
https://www.upwork.com/
https://www.fiverr.com/
https://www.twago.de/
https://www.flexjobs.com/
https://remote.co/
https://weworkremotely.com/
https://trabajarporelmundo.com/
https://www.empleo35.es/ofertas-de-empleo/barcelona/

