TÈCNIC/A DE SISTEMES I SAT INFORMÀTIC
Lloc: Vic
Requisits:
Cotxe propi per desplaçaments puntuals que siguin necessaris
No es requereix titulació específica
Es valoraran coneixement de servidors Windows i microinformàtica en general.
Experiència mínima de 2 anys en manteniment i reparació d´ordinadors i programes habituals
(sistemes operatius Windows, antivirus, eines d´ofimàtica, web, etc).
Coneixement de xarxes informàtiques.
S’Ofereix:
Jornada: Mitja jornada o Jornada complerta
Sou segons experiència
Contracte: 1 any temporal i conversió a Indefinit
Contacte: Interessats/des imprescindible enviar currículum complert (amb foto actual) a
rrhh@emapex.com
Caduca: 14/04/2014

2 PLACES DE VIGILANT MUNICIPAL
Lloc: Roda de Ter
Sistema de selecció: Concurs oposició
Requisits:
Grup de titulació: Agrupacions professionals (titulacions no previstes en el sistema educatiu) i/o
Certificat d'escolaritat (anterior Grup E)
Altres requisits: Permís de conduir B i BTP
S’Ofereix:
Horari: 25 h setmanals
Tipus de personal: Personal funcionari interí
Funcions/Tasques:
Termini de presentació de sol·licituds: 15/04/2014
Bases específiques. Convocatòria. Temari:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?bop2014&03/022014007326.pdf

DEPENDENT/A
Lloc: Vic
Requisits:
Es requereix tenir entre 25 i 35 anys d'edat.
S’Ofereix:
Incorporació immediata.
Contacte: Interessades envieu el vostre currículum a la següent adreça indicant la referència
"moda" info@viccomerc.cat
Caduca: 14/04/2014

SECRETARI/A-PROMOTOR/A
Projecte d'inici d'activitat i promoció dels seus serveis entre els associats.
Requisits:
Es valoraran positivament els coneixements administratius, de publicitat, comunicació, RRPP.
- Es valoraran positivament els coneixements de programes informàtics (pack office: word, excel,
etc.) i xarxes socials.
- Es valorarà positivament dots comunicatives (convenciment, negociació, etc.).
- Residència a les comarques: Bages, Berguedà o Osona.
- Carnet de conduir tipus B, i vehicle propi.
S’Ofereix:
-Jornada parcial de dilluns-divendres, contracte i SS. Inicialment de 4 mesos amb possibilitats
d'ampliar-ho.
- Incorporació immediata.
Contacte: Interessats/des envieu el currículum amb fotografia actualitzada
a: eixmedia@eixmedia.com (abstenir-se de trucar)

DIRECTOR DE COMUNICACIONS EN LÍNIA
Lloc: Vic
Empresa de selecció de personal busca un director en dependència de la gerència de l'empresa i
conjuntament amb un assessor especialitzat en la matèria, per desenvolupar un pla de
màrqueting online de l'empresa.
Requisits:
- Estudis mínims de Llicenciatura en Periodisme.
- Nivell expert d'anglès.
- Experiència mínima de tres anys en comerç a l'engròs.
S’Ofereix:
Contracte inicialment temporal amb possibilitat d’incorporació.
- Jornada laboral completa.
- Horari: Flexible
Funcions/Tasques:
- Definir la estratègia conjuntament amb la gerència de l'empresa i creació d'un full de ruta per a
la comunicació digital.
- Execució del pla de màrqueting online.
- Optimització en buscadors SEO, publicitat SEM, conversions i analítica web.
Contacte: Interessats/des envieu el vostre currículum a inscripciones@etalentum.com

EDUCADOR/A EN EL LLEURE
Lloc: Manlleu
Requisits:
Títol Educador/a en el Lleure Infantil i Juvenil
Experiència en tasques similars (muntatge i desmuntatge de col·leccions de Jocs Gegants)
Permís de Conduir (B)
S’Ofereix:
Horari de De 11 a 16:30 aproximadament
Sou de 450 € aproximadament (tot el projecte)
Contracte d’Obra i Servei
Durada Abril i Maig (15 dies de feina durant aquests dos mesos)
Formació a càrrec de l´empresa
Contacte: per apuntar-te a l’oferta clica aquí

CREACIÓ DE BORSES DE TREBALL D’OPERARIS DE
DEIXALLERIA, XOFERS, PEONS DE RECOLLIDA I PEONS DE
PLANTA DE TRIATGE
Lloc: Mancomunitat la Plana
Descripció:
Creació de borses de treball d'operaris de deixalleria, xofers, peons de recollida i peons de planta
de triatge per necessitats d'ocupació no permanent de la Mancomunitat La Plana.
Bases reguladores que regeixen la convocatòria. Consultar document adjunt
http://www.mancoplana.cat/articles-mostra-4041-catcreacio_de_borses_de_treball_doperaris_de_deixalleria_xofers_peons_de_recollida_i_peons_de
_planta_de.htm
Termini de presentació: 8 d'abril de 2014, inclòs

2 PLACES DE PEÓ DE BRIGADA
Lloc: Ajuntament de les Masies de Roda
Tipus de personal: Personal interí
Grup de titulació: Sense especificar a l'anunci
Convocatòria reservada per a persones a l'atur
Mira la convocatòria:
http://lesmasiesderoda.cat/data/martapdf/noticies/noticies2014/0204140847_pladocupacio.pdf
Termini de presentació de sol·licituds: 17/04/2014

PERSONAL PER PREPARAR COMANDES AL MAGATZEM DE SECS
Lloc: Balenyà
Requisits:
Persones mb empenta, dinàmiques, responsables i amb perspectives d'estabilitat laboral
Es valorarà positivament aportar experiència en càrrec similar i/o en sector logística.
S’Ofereix:
Tipus de contracte: Indefinit
Horari: Torn fix de nit: 26h setmanals, amb possibilitats de realitzar més hores (horari flexible)
Salari: 808,34€ bruts mensuals amb el plus nocturn inclòs (14 pagues), més plus segons
productivitat.
Funcions/Tasques:
Preparació de comandes amb transpalet elèctric, de producte no refrigerat, que es serveixen
diàriament a cada un dels establiments que té el Grup Bon Preu.
Contacte: interessats/des apunteu-vos aquí

PROFESSIONAL DE LA COMUNICACIÓ/PERIODISTA
Lloc: Calldetenes
Requisits:
-Disposar de formació i/o experiències en l’àmbit del periodisme i/o comunicació
-Habilitats expressives per qualsevol mitjà i canal tan escrit com gràfic i audiovisual
-Capacitat per al tractament i redacció de continguts relatius a l’activitat social, política, cultural,
econòmica i esportiva.
-Coneixements del territori i administració local
-Capacitat de gestionar campanyes de comunicació i/o relació amb els mitjans de comunicació
-Estar inscrits al SOC com a demandants d’ocupació
S’Ofereix:
Horari versàtil, 20h setmanals
Contracte d’1 any
Incorporació immediata
Funcions/Tasques:
Gestionar diferents eines de comunicació de l’Ajuntament de Calldetenes i coordinar la relació
amb altres mitjans de comunicació del territori..
Contacte: interessats/des envieu el vostre currículum a femunpas2013@gmail.com amb
referència “Oferta de feina”
Caduca: 26/04/2014

ANALISTA PROGRAMADOR ENTORN .net
Requisits:
Experiència mínim d’un any en desenvolupament web i/o escriptors amb ASP.NET, C#, Visual
Studio, coneixement de Framework.net i SQL Server
Contacte: Interessats/des envieu un cv a itseleccion1@gmail.com

TÈCNIC/A DE SISTÈMES
Lloc: Comarca d’Osona
Requisits:
Experiència mínima de 2 anys en virtualització de servidors i escriptors, eines de seguretat,
gestió en infraestructures de xarxa
Contacte:
Interessats/des envieu un currículum a tecnicosistemas@outlook.es

