
 

PINTOR/A DE VEHICLES REF. 108 Oficial de primera amb 2 anys d’experiència mínim. Jornada complerta. 

Feina a Sant Joan de Vilatorrada. Interessats/ades envieu currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 

108. 

 

AJUDANT MECÀNIC/A CLIMATITZACIÓ REF. 109 Ajudant instal·lador-mecànic de sistemes de 

climatització. Imprescindible 6 mesos d’experiència laboral en electricitat i/o mecànica. Carnet B i vehicle. 

Es valorarà formació de CFGM o CFGS. Feina a Artés. Interessats/ades envieu currículum a 

otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 109. 

 

ALUMNAT-TREBALLADORS/ES DE LA CONSTRUCCIÓ REF. 114  Imprescindible: Persones menors de 30 

anys residents al Nucli Antic de Manresa. Estar inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya com a 

demandant d’ocupació desocupat. Titulació mínima de Graduat en ESO o superar una prova de nivell.   

Lloc de treball:  Manresa.  Interessats/ades envieu currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 114. 

 

MANTENIMENT REF. 116 Amb experiència laboral per fer el manteniment de les instal·lacions, aigua, 

calefacció, electricitat.... Cal carnet i vehicle per arribar al lloc de treball. Feina a Monistrol de Montserrat. 

Interessats/ades envieu currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 116. 

  

ENVERNISSADOR/A - LACADOR/A  REF. 117  Imprescindible: Oficial amb un mínim de 5 anys 

d’experiència en el sector del vernís. Permís de conduir i vehicle propi. Carnet de carretoner. 

Coneixements de maquinària industrial: polidores, equilibradores, rodets d’impressió, forns d’assecat, 

cabina pressuritzada, pistoles, bombes de vernís. Tasques: Preparació del mobiliari, polit, aplicació de 

pastes i de vernissos. Feina a Sant Fruitós de Bages. Interessats/ades envieu currículum a 

otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 117. 

 

FUSTER/A-MUNTADOR/A REF 119 per fabricació i muntatge d’estructures d’alumini i metàl·liques. Es 

valorarà experiència en treballs de soldadura amb fil, serralleria i fusteria d’alumini. Es valorarà carnet B. 

Lloc de treball Manresa. Interessats/ades envieu currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 119. 

 

ASSISTENT/A DOMICILIARI REF. 122 Imprescindible: CFGM d’auxiliar d’infermeria o CFGM o CP d'atenció 

sociosanitària a persones dependents en institucions o domicilis. Contracte a temps parcial de 6 hores 

setmanals (dilluns, dimecres i divendres de 10 a 12 h). Lloc de treball a Sant Fruitós de Bages. 

Interessats/ades envieu currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 122. 

 

 

CUINER/A REF. 124 Amb experiència laboral en confecció de menús i tapes. Lloc de treball Manresa. 

Interessats/ades envieu currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 124. 
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TÈCNIC/A EN HIDRAULICA REF. 126 Imprescindible 2 anys d’experiència en hidràulica i/o pneumàtica. Es 

valorarà domini del programa SAP. Feina a Manresa. Interessats/ades envieu currículum a 

otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 126. 

 

TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ EN COBERTES REF. 129 Muntador d'elements de seguretat en cobertes 

(línies de vida, escales de gat d'alumini, baranes d'alumini, protecció de lluernaris, línies de vida verticals, 

punts d'ancoratge, elements de seguretat temporal, etc...) Imprescindible experiència en treballs en 

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

129. 

 

NETEJA REF.130  Neteja en institució assistencial. Contracte a temps parcial de 30 hores setmanals. Horari 

de feina: dimarts, dimecres i divendres de 9:00h a 13:00h i de 16:00h a 18:00h dijous i dissabte de 11:00h 

a 13:00h i de 17:00h a 21:00h. Diumenge i dilluns descans. Lloc de treball Sant Fruitós de Bages. 

Interessats/ades envieu currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 130.  

 

AUX. ADMINISTRATIU/VA REF. 131 Tasques administració i assentaments comptables. Albarans i factures 

de proveïdors i clients. Imprescindible experiència o formació d’àmbit administratiu. Contracte a jornada 

complerta. Feina a Manresa. Interessats/ades envieu currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 131. 

 

ORIENTADOR/A REF. 132 Imprescindible: estar en possessió d'una titulació universitària oficial de l'àmbit 

social. Acreditar una experiència de com a mínim 2 anys. Nivell C de llengua catalana. Estar inscrit/a al 

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandant d’ocupació o com a millora d’ocupació. Tasques: 

realitzar els tràmits de coordinació i gestió necessaris per a l'execució del programa Treball i Formació. 

Lloc de treballa  Manresa. Interessats/ades envieu currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 132. 
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