
 

 

CONDUCTOR/A CAMIÓ - GRUISTA: REF 115: Imprescindible carnet C i formació que habiliti per maneig de 

grua en camió. Lloc de treball Sant Vicenç de Castellet. Interessats envieu currículum a 

otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref 115. 

 

ELECTRICISTA INDUSTRIAL REF. 117: Electricista amb experiència mínima d’1 any en muntatges de 

quadres elèctrics. Títol de CFGM o CFGS en electricitat i/o electrònica. Carnet B.  Per manteniment , 

muntatge i instal·lació d’equips electromecànics. Lloc de treball Manresa. Interessats envieu currículum a 

otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref 117. 

 

AUXILIAR DE GERIATRIA REF 118. Imprescindible CFGM d’infermeria o CFGM d’atenció a persones 

dependents o Certificat de Professionalitat equivalent.  Lloc de treball Sant Vicenç de Castellet. Interessats 

envieu currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref 118. 

 

NETEJA INDUSTRIAL REF. 121: Imprescindible experiència utilitzar aparells de neteja d’aigua a pressió. Es 

farà càrrec de la gestió i supervisió d’un equip de 5 persones. Horari nocturn. Feina a Artés. Interessats 

envieu currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 121. 

 

MOSSO DE MAGATZEM REF. 123 Imprescindible: Nivell formatiu mínim ESO. Carnet de carretó elevador i 

pont grua. Experiència (preferiblement en el sector de pedra natural o ceràmica). Coneixements del 

paquet Office i programes de magatzem. Tasques: recepció de materials, ubicació al magatzem, control 

d’estocs, preparació de comandes, elaboració d’albarans, tasques administratives bàsiques de magatzem, 

atenció puntual al client professional... Lloc de treball a Manresa. Interessats envieu currículum a 

otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 123. 

 

CONDUCTOR/A CAMIÓ REF. 124 Imprescindible carnet C+E i CAP. Obra situada a Castellbell i el Vilar. 

Interessats envieu currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 124. 

 

CONDUCTOR/A RETROEXCAVADORA REF. 125 Imprescindible experiència en conducció de 

Retroexcavadora i /o Dumper. Es requereix curs de 20 hores de moviment de terres o 60 hores de PRL de 

la construcció + 6 hores específic de moviment de terres. Així com la homologació de la formació. Lloc de 

treball Sant Vicenç de Castellet. Interessats envieu currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 125. 

 

LLAUNER/A REF. 126 Imprescindible: Experiència demostrable en l’ocupació. Permís de conduir B. Català i 

castellà parlat i escrit. Habilitat en l’ús del mòbil per utilitzar la web interna de l’empresa. Lloc de treball 

Manresa. Interessats envieu currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 126 
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FUSTER/A REF. 127 Imprescindible: Experiència demostrable en l’ocupació. Permís de conduir B. Català i 

castellà parlat i escrit. Habilitat en l’ús del mòbil per utilitzar la web interna de l’empresa. Tasques 

d’instal·lació de parquet, cuines, marcs, portes... Lloc de treball Manresa. Interessats envieu currículum a 

otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 127 

 

AGENT DE COMPRES REF. 128 Imprescindible: Coneixements i experiència demostrables en electrònica, 

compres i aprovisionament. Tasques de compra de material electrònic: relació amb els proveïdors, 

sol·licitud de pressupostos, compres, seguiment de la comanda, recepció i comprovació de material, 

control d’estocs... Lloc de treball Sant Fruitós de Bages. Interessats envieu currículum a 

otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 128 

 

INSPECTOR/A D’INSTAL·LACIONS DE GAS REF. 130 Imprescindible: Enginyer/a Tècnic/a (convalida el 

carnet de gas IGB) - Formació Professional de branca tècnica - Instal·lador/a de gas IGB (valorable IGA) - 

Certificat PREMIUM (o PAD 1-2 i/o TAUOD (valorable) de Sedigas) - Agent APMR (APMR-AD valorable) de 

Sedigas - Formació ATEX i RISC ELÊCTRIC (valorable) - Formació 60H en Prevenció de Riscos Laborals - 

Formació en PRL en el sector del Metall. Lloc de treball Bages i Berguedà. Interessats envieu currículum a 

otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 130. 

 

MONITOR/A DE LLEURE REF. 1 Monitor/a de lleure per a casa de colònies. Imprescindible: Nivell mínim 

d’estudis ESO o equivalent. Carnet de monitor/a de lleure o estudis relacionats amb l’educació. Vehicle o 

transport propi per arribar al lloc  de treball. Es valoraran coneixements i experiència per treballar amb 

infants i joves en l’àmbit del lleure. Colònies de dilluns a divendres (horaris variables a concretar i 

possibilitat de fer àpats i dormir a la casa els dies de servei). Lloc de treball a Moià. Interessats/ades 

envieu currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 1. 

 

RECEPCIONISTA REF. 3. Imprescindible: Experiència mínima de 6 mesos. CFGM o CFGS de la branca 

administrativa. Coneixements informàtics del paquet Office. Contracte de 35 hores setmanals.  Lloc de 

treball Sant Vicenç de Castellet. Interessats/ades envieu currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 

3. 

 

CONSERGE REF. 4. Imprescindible: Domini del català i castellà. Bones habilitats comunicatives i d’atenció 

al client. Tasques: Conserge per a un recinte educatiu (obertura de l’edifici i de les classes seguint la 

planificació diària, distribució de les aules, atenció al professorat i als alumnes...) Contracte de temps 

parcial (20 hores setmanals de dilluns a divendres de 8:00 a 12:00 h). Lloc de treball Manresa.  

Interessats/ades envieu currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 4. 

 

 

 

 

 

 

mailto:otg_manresa.soc@gencat.cat
mailto:otg_manresa.soc@gencat.cat
mailto:otg_manresa.soc@gencat.cat
mailto:otg_manresa.soc@gencat.cat
mailto:otg_manresa.soc@gencat.cat
mailto:otg_manresa.soc@gencat.cat

