OFERTES DE FEINA
RESPONSABLE CUSTOMER SERVICE
Oferta: El nostre client és una reconeguda empresa d'Osona del sector de
l'electrònica que cerca incorporar a un/a Responsable del Departament de
Customer Service.
La seva missió serà la de liderar l'equip de Customer Service, gestionar els
requeriments dels clients per tal de donar la millor experiència de servei al
client, sempre amb el suport i coordinació dels diferents departaments de la
Companyia.
Les seves principals funcions seran:
- Liderar un equip de 3 persones de perfil tècnic
- Mantenir una relació directa amb els clients informant-los diligentment i
garantint el compliment dels nivells de servei i qualitat
- Seguiment de les diferents comandes i entregues a client, així com la gestió
de les possibles incidències
- Control d’stocks de producte acabat
- Coordinació amb els departaments d'Expedicions, Aprovisionament i
Planificació de la producció
- Reporting a la Direcció General
- Aportar iniciatives i suggerències en la millora de processos del seu
departament amb la finalitat d'assolir els més alts estàndards d'excel·lència
operacional
REQUISITS
Experiència prèvia mínima de 3 anys en posició similar
Graduat en Administració i Direcció d’Empreses o similar
Experiència en gestió d’equips
Fluïdesa verbal en anglès
Coneixements en ERP i Excel
Disponibilitat per viatjar puntualment
Contacte: http://tinyurl.com/y2zvc7t2
Data: 16/10/2019
Ajudant/a perruqueria
Oferta: Ajudant/a de perruqueria per caps de setmana.
Contacte: Enviar CV a: pelukik@gmail.com
Data: 16/10/2019

Dependent/a per a forn de pa
Oferta: Es busca dependent/a per a forn de pa. 40 hores setmanals. de
dilluns a dissabtes
Contacte: Enviar CV a: inmaespurna@gmail.com o Portar CV a mà a:
Forn l’Espurna - Av. Tudela, 32 - 34 de Manresa, als matins
Data: 16/10/2019
Administratiu/va a Castellnou de Bages
Oferta: Seleccionem administratiu/va per empresa de CASTELLNOU DE
BAGES. Mitja jornada (4 hores de matins).
Tasques d'atenció telefònica, gestió de reserves, etc.
Imprescindible disposar de vehicle propi (cotxe) i residència a
Santpedor/Manresa/Castellnou de Bages o rodalies.
Lloc de treball estable a mitja jornada de matins.
Contacte: Enviar CV a: seleccio@arfe.es
Data: 16/10/2019
Auxiliar de clínica
Oferta: Es necessita auxiliar de clínica per a clínica dental a Sant Fruitós de
Bages.
Mitja jornada de tarda.
Incorporació immediata.
Contacte: Enviar CV a cdsantfruitos@gmail.com o per tel. al 93 876 95 54.
Data: 16/10/2019
Assistent/a per persona amb discapacitat
Oferta: Es busca assistent/a a Manresa per persona jove amb discapacitat,
per dissabtes 1 hora al matí i diumenges 1 hora i mitja al matí.
Les tasques són de higiene personal, dutxa i vestit, que s'ensenyarà al
candidat/da abans de començar la feina.
Contacte: Enviar CV a: sandrac102@gmail.com
Data: 16/10/2019
Cuiner
Oferta: Rest. a Manresa necessita incorporar cuiner/a amb experiència mínim
3 anys demostrable.
Horari molt interessant
Horari i sou a convenir en funció d’experiència.
Es necessari parlar català i castellà, valorarà tercer idioma .
Incorporació immediata
Contacte: Currículum amb foto turo@turodelatorre.com
Data: 16/10/2019

Operari/a rehabilitació clavegueram
Oferta: Es busca operari/a per rehabilitació de clavegueram amb ganes
d'adquirir responsabilitat.
Requisits:
curs de PRL de 60h i de 6h PRL d'ofici construcció.
S' ofereix: alta a l a seguretat social i contracte temporal amb opció a indefinit
Contacte: Enviar CV a: info@sanitec.cat
Data: 16/10/2019
Administratiu/a recursos humans
Funcions:
suport administratiu a l’àrea de recursos humans
• Amb titulació de cicle formatiu de grau superior o mig de la família
d’administració i gestió
• Amb titulació universitària de grau en relacions laborals
• Valorable experiència laboral o associativa prèvia en intervenció educativa,
dinamització infantil o juvenil o educació en el lleure
• Valorable experiència laboral prèvia en tasques administratives similars
• Menor de 30 anys
• Estar inscrit/a al Sistema Nacional de Garantia Juvenil
• Inici: 31/10/2019, durada 6 mesos
• Jornada completa (37,50 hores setmanals)
Contacte: Enviar a: xarranca@cae.cat indicant “Garantia Juvenil recursos
humans”
Data: 16/10/2019
Oficial/a de perruqueria
Oferta: Es busca oficial/a de perruqueria amb min. 2 anys d'experiència en el
sector. Interessats trucar al telèfon 93 874 03 42 // 661 46 05 00
Contacte: Enviar CV a: peinateniratxe@hotmail.com
Data: 16/10/2019
Professionals diferents sectors
Oferta: Necessitem professionals de diferents sectors: paletes, pintors,
lampistes, fusters (amb experiència), per a empresa de reparacions i
reformes.
Per a col·laboracions puntuals (no incorporació).
Contacte: Enviar contacte a: bagforit@hotmail.com
Data: 16/10/2019

