
     

     

 

OFERTES DE L’OFICINA DE TREBALL DE MANRESA 

Per poder inscriure’t a les ofertes de treball que gestiona l’Oficina de Treball de Manresa del Servei 

d’Ocupació de Catalunya cal inscriure’s prèviament com a “demandant d’ocupació” mitjançant el telèfon: 

900 800 046 

Després només cal enviar el teu currículum a: otg_manresa.soc@gencat.cat 

COMERCIAL REF. 55: Persona dinàmica amb perfil comercial i disponibilitat per moure’s per tot Catalunya 

dins la jornada laboral. Es valorarà experiència en venta presencial i telefònica. Imprescindible carnet B. 

Interessats/ades envieu currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 55. 

 

CONTRAMESTRE TÈXTIL REF. 59 Formació a càrrec de l’empresa. Imprescindible: Permís de conduir i 

vehicle propi. Preferiblement amb residència a municipis propers al lloc de treball. Tasques: assistència 

tècnica a avaries dels telers, nuar, treure trossos, teixir... Lloc de treball Sant Feliu Sasserra. 

Interessats/ades envieu currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 59. 

 

TÈCNIC/A EN COMERÇ EXTERIOR REF. 60 Imprescindible formació reglada en l’àmbit del comerç 

internacional. Nivell alt d’anglès (C1 – C2). Domini de l’Excel. Es valoraran altres idiomes i experiència 

laboral en lloc similar. Lloc de treball Manresa. Interessats/ades envieu currículum a 

otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 60.  

 

DEPENDENT/A D’HERBORISTERIA REF. 62 Persona amb habilitat per atendre el client i tenir cura de la 

botiga. Molt valorable tenir coneixements d’herboristeria i dietètica. Contracte de jornada completa en 

horari de tarda. Lloc de treball a Manresa. Interessats/ades envieu currículum a 

otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 62. 

 

ENGINYER/A TÈCNIC/A D’INSTAL·LACIONS REF. 63 Imprescindible: Experiència mínima de 7 anys en 

l’ocupació. Titulació Universitària d’Enginyeria Industrial, Organització Industrial, Ciències Ambientals o 

similar. Anglès nivell avançat C1 - C2. Tasques: Responsabilitzar-se del Pla General de Manteniment, 

operativa legal relacionada amb medi ambient (residus, emissions de gasos, aigües residuals...), 

manteniment preventiu, auditories de manteniment, certificacions... Lloc de treball Manresa. 

Interessats/ades envieu currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 63. 

 

AJUDANT/A DE FORNER/A REF. 64 Imprescindible experiència com a ajudant o formació en l’ocupació. 

Vehicle per arribar al lloc de treball. Feina al Bages. Interessats/ades envieu currículum a 

otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 64. 
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ENGINYER/A INDUSTRIAL REF. 66 Imprescindible: Experiència mínima de 2 anys en l’ocupació. Titulació 

Universitària d’Enginyeria Industrial. Anglès nivell avançat (Parlat i escrit). Coneixements de la normativa 

GMP, ASME BPE. Coneixements alts de MS-OFFICE, AUTOCAD P&ID i SOLID EDGE. Coneixements i 

experiència en Caldereria, Mecanitzat, Soldadura, Fluids, Electricitat, Neumàtica, Control i Instrumentació, 

Vapor, Condensats, Aire Comprimit, Electricitat, Desaigües, en el sector Farmacèutic  Disponibilitat per 

viatjar. Tasques: Controlar l’execució del muntatge de les instal·lacions de procés farmacèutic. Encarregat 

de la recerca, avaluació i seguiment de proveïdors i de l’execució de Protocols FAT i IQ OQ. Lloc de treball 

Sant Fruitós de Bages. Interessats/ades envieu currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 66. 

 

LLAUNER/ELECTRICISTA OF. 1A REF. 67 Imprescindible experiència demostrable en l’ocupació. Tasques: 

Instal·lacions d’aigua, gas, calefacció i aire condicionat.  Lloc de treball a Manresa. Interessats/ades envieu 

currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 67. 

 

PEÓ/NA DE LA CONSTRUCCIÓ/SANEJAMENT REF. 69  Imprescindible permís de conduir C. Tasques de 

sanejament i reparació de canonades, maneig de càmera de CCTV i conducció de camió. Es valorarà 

formació en prevenció de riscos laborals. Lloc de treball Manresa. Interessats/ades envieu currículum a 

otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 69. 

 

PROGRAMA PRIMERA EXPERIÈNCIA. 

VOLS TREBALLAR A L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA? 

 Si tens entre 16 i 29 anys 

 Estàs desocupat/ada 

 Si tens alguna d’aquestes titulacions (obtinguda en els darrers 3 anys): 

o CFGS en Administració i Finances 

o CFGS Administració de Sistemes Informàtics en xarxa 

o CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Web 

o CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma 

o CFGS Gestió Forestal i Medi Natural 

 I no has tingut un contracte en pràctiques amb anterioritat 

Pots participar a la convocatòria Primera Experiència que ofereix un contracte remunerat de 10 mesos en 

una administració pública de la comarca del Bages. 

Envia el teu CV a otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. PRIMERA EXPERIÈNCIA 
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VENEDOR/A PRODUCTES DE JOC ONCE REF.70. Imprescindible tenir reconeguda la discapacitat mínima del 

33%  o incapacitat de l’INSS. Es valorarà positivament experiència en tasques d’atenció al públic i disposar 

de vehicle propi. El centre de treball és a Manresa ciutat i comarca del Bages. S’ofereix contracte d’ 1 any a  

jornada completa i amb possibilitats de promocionar-se. Interessats/des envieu CV a 

otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 70. 

 

FUSTER/A REF. 71  Imprescindible formació en l’àmbit de la fusta i curs de prevenció de riscos laborals de 

20 h de la fusta o de 60 h de la construcció. Tasques d’ajudant de fuster: manteniment de mobles, portes, 

finestres... Lloc de treball a Súria. Interessats/ades envieu currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 

71. 

 

OPERADOR/A DE MÀQUINA DE COSIR PLANA REF. 72 Imprescindible experiència en l’ocupació. Tasques 

de confecció de roba de vestir. Lloc de treball a Sant Joan de Vilatorrada. Interessats/ades envieu 

currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 72. 

 

AJUDANT DE FUSTER ALUMINI REF. 73 Imprescindible saber utilitzar les eines de l’ofici: trepans, radials, 

etc. Carnet de conduir B. Horari de feina: de 08:00 a 13:30 i 14:30 a 17:00. Lloc de treball Castellgalí. 

Interessats/ades envieu currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 73. 
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