
   

   

 

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 

 

SETMANA DEL 20 al 24 DE FEBRER  

ALUMNES-TREBALLADORS PEONS 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. 

 

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/a 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. 

 

CUIDADOR/A DE PERSONES AMB DISCAPACITAT (GEROCULTOR/A) REF. 2 Imprescindible CFGM/FPI 

d’auxiliar d’infermeria o Certificat de professionalitat d'atenció sociosanitària a persones dependents 

en institucions o domicilis o CFGS d’integració social. Lloc de treball a Santpedor. Interessats/ades 

envieu currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 2. 
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BANYISTA-SOCORRISTA REF. 3 Imprescindible tenir la titulació ROPEC. Tasques: vigilància de les 

persones usuàries de les piscines i les seves instal·lacions, vetllar pel compliment de les normes, tenir 

cura del material sanitari, assistència a primers auxilis. Contracte de treball temporada d’estiu (de 

juny a setembre). Llocs de treball a la comarca del Bages. Interessats/ades envieu currículum a 

otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 3. 

 

ASSISTENT/A DOMICILIARI REF. 4 Imprescindible: CP d'atenció sociosanitària a persones dependents 

en institucions o domicilis. Contracte a temps parcial de 20 hores setmanals . Lloc de treball a 

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

 

INSTAL·LADOR/A ELECTRICISTA DE SITEMES FOTOVOLTÀICS SOLARS REF. 5 Imprescindible: Carnet 

d’instal·lador/a per fer certificacions d’instal·lacions i butlletins elèctrics. Cursos de PRL i 

certificacions professionals. Permís de conduir B. Disponibilitat per viatjar per Catalunya. 

Interessats/ades envieu currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 5. 

 

OPERARI/A PER MUNTATGE DE SALES BLANQUES REF. 6 Imprescindible: Experiència en sales 

blanques o fusteria d’alumini o climatització. Interpretació de plànols. Permís de conduir B. 

Disponibilitat per viatjar a nivell nacional i internacional. Es valorarà coneixements d’anglès i/o 

francès. Lloc de treball a Santpedor. Interessats/ades envieu currículum a 

otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 6. 

 

DEPENDENT/A REF. 7 Imprescindible: Experiència mínima de 6 mesos. Permís de conduir i vehicle 

propi per accedir al lloc de treball. Disponibilitat horària.  Contracte a temps parcial, horari de matí 

en cap de setmana i dies festius. Lloc de treball a Santpedor. Interessats/ades envieu currículum a 

otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 7. 

 

FORNER/A REF. 10 Imprescindible més de 6 mesos d'experiència com a oficial de 1a. Permís de 

conduir i vehicle propi per accedir al lloc de treball. Disponibilitat horària.  Contracte a temps parcial 

matins. Lloc de treball Santpedor. Interessats/ades envieu currículum a 

otg_manresa.soc@gencat.cat. Ref. 10. 
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COORDINADOR D’OBRA REF. 13 Redacció i plantejament de projectes tècnics,  presa de mesures, 

seguiment i supervisió tècnica de obres i actuacions en el  Centre Històric de Manresa. 

Imprescindible: Persones inscrites al SOC com a demandants d’ocupació no ocupades no perceptores  

de prestació contributiva. Formació mínima: FPII, CFGS en l'àmbit de la construcció. Interessats/ades 

envieu currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat Ref. 13. 

 

PERSONAL POLIMANTENIMENT REF 14 Oficial 1ª de construcció que formarà part de la minibrigada 

de construcció, juntament amb altres 8 peons/es, per a realitzar actuacions de millora del Nucli Antic 

de Manresa. Tasques de manteniment i rehabilitació d'edificis i via pública. Imprescindible: estar 

empadronat/da  al Nucli Antic de Manresa. Persones inscrites al SOC com a demandant d’ocupació 

no ocupada. No perceptor de prestació contributiva. Formació mínima: ESO o Graduat Escolar i/o 

formació en l'ofici. Interessats/ades envieu currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat Ref. 14. 

 

PERSONAL DE NETEJA REF. 15 Imprescindible experiència en l’ocupació i capacitat per treballar amb 

màquines rotatives i neteja vidres. Permís de conduir i vehicle propi. Castellà i català.  Contracte a 

temps parcial de 30 hores setmanals (horari de matí de dilluns a diumenge amb dos dies de descans 

setmanals). Lloc de treball Artés. Interessats/ades envieu currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat. 

Ref. 15. 
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