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Treball – Demandes 
 
Cooperativa Plana de vic. Selecciona: Seleccionador de porcs . Es requereix: 
-Experiència demostrable en lloc similar. -Coneixements del sector. -Persona 
responsable, dinàmica i acostumada a treballar per objectius. -Flexibilitat 
horària total. -Flebilitat per desplaçar-se per Catalunya. S' ofereix: -Estabilitat 
laboral. Retribució negociable segons vàlua. Interessats/ades envieu CV a 
RRHH@ PLANADEVIC.CAT o al fax 93 889 40 57 - indiqueu la referència 
SEL-PORCS 
 
Es busca paleta per fer un paviment  de formigó de 6 x 6 en un jardí 
particular. 9bambu9@gmail.com 
 
La Universitat de Vic. sol.licita personal administratiu . El perfil sol.licitat es 
detalla al web www.uvic.cat a l' apartat "treballa amb nosaltres" 
 
Concessionari Oficial Premium necessita Comercials . Es valorarà experiència. 
Envieu currículum a: El 9 NOU, plaça Catedral, 2 08500 Vic. Indiqueu la 
referència 99-034 
 
Cooperativa Plana de Vic selecciona Tècnic Comercial . Es requereix: -
Formació universitària (Enginyeria tècnica o Veterinària). -Experiència mínima 
de dos anys en àrea comecial. -Dsponibilitat per viatjar. -Persona proactiva, 
metòdica, amb capacitat de treball en equip, orientada al client i a resultats. -
Coneixements d' informàtica a nivell d' ussuari. -Valorable experiència en sector 
agroalimentari i idiomes. s' ofereix: Estabilitat laboral i projecció dins l' empresa. 
-Retribució negociable segons vàlua. Interessats/ades envieu CV a 
RRHH@PLANADEVIC.CAT. Indiqueu la referència CO-0612 
 
Important empresa de comunicació cerca comercials  per a les seves àrees 
geogràfiques d'Osona, el Ripollès i el Vallès Oriental. Si ets dinàmic i no 
t'espanten els reptes. Si resideixes a alguna d'aquestes comarques. Si tens 
dots comercials i t'agrada comunicar-te amb la gent. Si tens experiència 
demostrada en aquest camp laboral i un nivell de català correcte. Si t'agradaria 
entrar a formar part d'una organització important i aconseguir uns ingressos 
interessants... Envia el teu currículum al correu electrònic 
personal@vic.el9nou.com  Indica la referència 120420 i ens posarem en 
contacte amb tu per realitzar una entrevista personal. 
 
Cal Joan de Vic, cafeteria restaurant, necessita incorporar cuiner i pizzer/a  
amb experiència i bones referències. Deixeu currículum a la plaça Estació, 2, 
de Vic caljoandevic@gmail.com   
 
Es necessita mecànic oficial de 1a  per a reparació de maquinària industrial 
per a la fusta. Incorporació immediata, Seg. Social o Autònoms. Interessats 
envieu currículum a: oficialmecanic@gmail.com   



 
Empresa de la comarca d'Osona cerca delineant mecànic , major de 30 anys, 
amb experiència. Imprescindible domini en disseny 3D amb Autodesk Inventor, 
2D amb Autocat i anglès. Interessats envieu currículum a 
tecnico@ovaprojects.com   
 
Ets jove i no trobes feina?  Vols treballar a Londres? Nosaltres t' ajudarem a 
buscar feina, allotjament, cursos d'anglès, etc. Informa-te'n! 
maria1234@seventhagency.com 699 50 40 71 
 
Empresa de mecanitzats de Granollers busca torner oficial de 1a per a torn 
convencional . S'ofereix estabilitat laboral. Interessats truqueu al 93 849 74 94. 
Se precisa mecánico para mantenimiento empresa . Se requiere experiencia 
en el manejo de torno y fresa, soldar con eléctrica, argón, autógena. 
Conocimientos de electricicdad, hidráulica y neumática. Suedo a convenir 
segun aptitud. Interesados llamar al tel.: 972 87 04 70 para concertar 
entrevista. 
 
Pideca, SA, planxisteria industrial, ubicada a Torelló, necessita encarregat 
secció soldadura . Requisits: àmplia experiència en la fabricació de peces en 
planxa, inox. i alumini. Alta exigència de qualitat.  
 
 
Ibericar Cadí, concessionari oficial BMW, necessita recanvista . Es valorarà 
experiència. Envieu currículum a ibericarcadi@ibericarcadi.net.bmw.es  
 
Language school  requires part-time and full-time English Teachers . TEFL 
qualified or degree in English&CPE. Able to teach various age groups. Familiar 
with Cambridge examinations. Good level of French is a bonus. Those 
interested should send CV to: eltjob@hotmail.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

www. naciodigital. cat 

 



Busco Sra. CATALANA de Vic per neteja de casa 2 hores setmanals. 

Busco Sra CATALANA de Vic amb referències de 30 a 42 anys per feines de 
casa, dues hores els divendres. Es pot ampliar, més endavant les hores de 
treball si realment la persona es apta. Realment hi ha algú que pugui saber 
netejar el parquet, vidres i objectes delicats com cal? Tothom et diu que sí, 
tothom es veu en cor... però a l'hora de la veritat és vergonyós!! Abstenir-se 
senyores NO catalanes i sense referències. Gràcies.  

paviment de formigó 

es busca persona per fer un paviment de formigó de 6x6 d'uns 15 cm de gruix 
amb malla electrosoldada a Taradell. Econòmic. 9bambu9@gmail.com 

Es busca elèctricista. 

Es busca electricista amb experiència, per empresa em molts anys de 
funcionament, feina segura, accions de l'empresa. tonivall2007@hotmail.com 

INTERNA  

Família de Vic, necessita una persona catalana o que parli català per poder 
atendre àvia de 80 anys, totalment autònoma, però que necessita companyia. 
De Dilluns a Divendres (nit), en principi per tot l'estiu. La família de l'àvia viu al 
pis de baix.Contracte prorogable. Sou de 800 euros. Gràcies contacte: 
malberi6@xtec.cat 

 

www.mesosona.cat 
 
BUSQUEM PERRUQUERA  (11/06/2012) 
amb experiència. Tel. 634928582 
 
BUSQUEM COMERCIAL  (07/06/2012) 
Captador autònom per immobiliària a la zona de Vic. Tel. 605709901 
 
 


