
 

 

 

Ofertes d’ocupació a 18 de 
novembre 

 

 CUINER/A 

Elaboració de menjars/sopars. Regeneració. Netejar el parament de cuina (plats, coberts, etc.) Realitzar el pla de 
neteja de cuina. Responsabilitat, capacitat d'adaptació, atenció al detall i iniciativa. Salari: 1437,68 euros/bruts 
mensuals Contracte de suplència. 

Més informació: https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/317247 

 

 AJUDANT DE CAMBRE/A_CAPS DE SETMANA 
 

Ajudant de Cambrer/a. Servir Taules i Servir a la Barra. Neteja dels estris i manteniment dels espais nets i endreçats. 
Horari intensiu de cap de setmana: de 12 a 20h o de 16 a 24h segons necessitats. 16 hores setmana amb possibilitat 
d'ampliació. 

 

Més informació: https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/317241 
 

 CONDUCTOR 

Transport de més de 3.500 KG realitzant canvis de caixa de contenidor. Preferiblement persones amb experiència 
amb transport porta contenidor. Imprescindible tenir el carnet C + CAP i targeta de tacògraf digital. 

 

Mes informació: https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/317236 
 

 EDUCADOR/A AMBIENTAL 

Execució de les accions d'informació i de sensibilització. Proporcionar a la ciutadania i als comerços tot el material 

per a fer la recollida PaP a les dependències de l’Ajuntament. Informar a la ciutadania de manera proactiva del 

sistema de recollida PaP. Recollir dades de la ciutadania per determinar conductes, percepcions i perfils. Recollir les 

incidències en el servei i informar de les mateixes pels canals que es designaran, aplicació, mail etc. Facilitar 

informació i fer seguiment als comerços del sistema de recollida. 

Més informació: https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/317233 
 

 CONDUCTOR/A DE TRANSPORTISTA NACIONAL /INTERNACIONAL 

Transport de mercaderies a nivell Nacional e internacional. Experiència mínima de 2 anys. Contracte de 6 mesos + 6 

mesos + indefinit Salari a concretar en l'entrevista 

Més informació: https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/317232 
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 2 PERSONES ADMINISTRATIVES (UNA EN TORN DE MATÍ I UNA EN TORN DE TARDA) 

Extractes bancaris i ingressos als caixers. Informes de fulls de ruta. Entrega i recollida dels uniformes del personal. 

Factures i pressupostos. Comunicacions altes i baixes a la gestoria. Encàrrecs. Trucades al conjunt del personal per 

conèixer disponibilitat. Disponibilitat puntual com a auxiliar quan hi hagi una necessitat urgent. 

Més informació: https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/317209 

 

 TÈCNIC/A MANICURISTA 

Netejar, tallar i pintar les ungles de mans i peus i tractar trastorns lleus dels peus, com ara ulls de poll, durícies o 

deformacions de les ungles. Donar cites i cobrar els serveis. 

Més informació: https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/317203 

 

 EDUCADOR/A SOCIAL 

Anàlisi i identificació de necessitats, suport socio-emocional, gestionar i planificar el temps d'oci, creació i 

manteniment del vincle amb els i les joves i intervenció individual, grupal i comunitària. 

Més informació: https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/317194 

 

 RECEPCIONISTA D'HOTEL 

Comunicació. Orientació al client. Bona presència. Aportar experiència en atenció al públic. Es prioritzaran 
candidatures amb experiència i formació en l'ocupació. Aportar idioma anglès (escrit i parlat), es valoraran altres 
idiomes.  

Més informació: https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/317168 

 

 AUXILIAR PER A PANIFICADORA - Tasques de producció i encaixat de pa 

Pesar, retractilar, tancar i embalar manualment materials i diversos productes. Omplir a mà flascons, llaunes, caixes 

i altres recipients amb productes. Transportar béns, materials, equips, o altres objectes a la zona de treball, i retirar 

les peces acabades. Carregar i descarregar vehicles, camions i vagonetes. 

Més informació: https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/317270 
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 TÈCNIC/A REG JARDINERIA 

Supervisió i manteniment de la xarxa de reg dels jardins del Prat. Gestió dels sistema SAMCLA. CONTRACTE per 

suplència. SOU: 19.800 bruts anuals /14 pagues. 

Més informació: https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/317159 

 

 ADVOCAT/DA 

ADVOCAT/DA. Molt valorable experiència en dret mercantil. Gestió d'impagats, demandes, etc. Inicialment 

contracte temporal amb possibilitats d'indefinit. APUNTA'T I ENVIA EL TEU CV PERSONAL INDICANT EL NÚMERO 

D'OFERTA 317157 A: ocupacio@santboi.cat 

Més informació: https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/317157 

 

 MECÀNIC/A D'AUTOMOCIÓ 

Persona amb ganes de treballar, resolutiva i amb CFGM o CFGS de Mecànica de vehicles. per jubilació d'un 

mecànic, el taller vol incorporar una persona nova. 

Més informació: https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/317155 

 

 AUXILIAR D'AJUDA A DOMICILI 

Cura d'una persona gran. Acompanyament i suport en les rutines diàries. Higiene personal, neteja de la llar.  

Més informació: https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/317150 

 

 MUNTADOR DE MOBILIARI OFICINA I BIBLIOTECA 

Empresa ubicada a Badalona necessita un muntador de mobiliari d'oficina i biblioteca, principalment mobles de 

fusta i alguns metàl·lics. Ha de realitzar les següents funcions: Gestió del magatzem. Recepció del material. Carrega 

i descarrega del material. Repartiment i muntatge del material en els diferents instal·lacions. Es demana flexibilitat 

horària per treballar de manera molt puntual algun cap de setmana. 

Més informació: https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/317146 

 

 ADMINISTRATIU/VA PER EMPRESA DE TRANSPORT 

Gestió de client/es, preparació/confirmació d'albarans i creació de documentació per generar els enviaments o 

retirades de client/es. 

Més informació: https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/317137 
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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… 
Si estàs a l’atur, fes servir la paraula clau PFO i trobaràs ofertes específiques per a persones desocupades.  

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

MÉS DE 327 OFERTES LABORALS 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Més informació: http://www.jobs-trampoline.eu/ 
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              Dóna't d'alta a Barcelona Activa i accedeix a les ofertes de feina i recursos 
 
          Més informació: 

https://espaipersonal.barcelonactiva.cat/registre 
 

 
 
Omple el formulari i accedeix a les ofertes de treball 
de l’oficina Jove de Treball de Barcelona 
 
 
 

 
Més informació: https://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/oficina_jove_de_treball/formulari-de-contacte-

ojt/ 
 
 

PORTALS DE RECERCA DE FEINA A INTERNET GENERALISTES 
 

Feina activa 
https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home 

 

Infojobs 
https://www.infojobs.net/candidate/candidate-login/candidate-login.xhtml 

 

Hacesfalta.org 
https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/buscador/?sw=e 

 

Indeed 
https://es.indeed.com/ 

 

JobToday 
https://jobtoday.com/es 

 

JobandTalent 
https://www.jobandtalent.com/es 

 

Student Job 
https://www.studentjob.es/ofertas 
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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!!! 

 
 
 
 
 
 
 

 
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/ 
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