
Treball – Demandes 

 

El 9 NOU 

Intac Vic. Selecciona Cap de logística . funció: -Dissenyar, planificar i 
gestionar l' emmagatzematge i distribució dels productes de la companyia i 
coordinar els moviments d' entrada i sortida dels materials. Supervisió i 
coordinació de la política de transports i direcció de l' equip humà. -
Imprescindible: Formació universitària, preferible de l' àrea tècnica. Experiència 
mínima de 3 anys en lloc de treball similar. Nivell alt d' anglès o francès. -
Coneixements de SAP o un altre ERP. Preferiblement: Experiència en 
empreses de gran consum o les seves distribuïdores. Edat de 30 a 40 anys 
aprox. S' oferix: Incorporació en empresa consolidada i de prestigi. Retribució 
negociable segons perfil. Interessats contacteu amb Intac Vic Recursos 
Humans Ronda Camprodon 18 Vic 08500 Tel.: 93 889 54 93 ac@intacvic.com 
.intacvic.com 

 

Molera advocats, slp busquem: Advocat/ada . Es requereix: -Llicenciat en Dret 
amb notable expedient acadèmic. Es valorarà: -Experiència en despatx 
professional en els àmbits del dret processal civil, mercantil i/o concursal. 
Cursos prostgrau o màster en dret processal civil, mercantil i/o concursal. 
Envieu CV a rambla del Carme, 1, 1 B de Vic, o a l' adreça de correu electrònic 
administracio@moleraadvocats.com  

 

Casa Mas. Important empresa del sector de l'alimentació, en fort procés 
d'expansió (sector de plats preparats frescos), necessita incorporar 
responsable secció manteniment . Resolució dels problemes de manteniment 
a les diferents instal·lacions industrials: avaries en cintes transportadores, 
màquines d'envasat i etiquetat, instal·lacions generals, quadres elèctrics, així 
com establiment preventiu i política de recanvis. Es requereix: amplis 
coneixements de mecànica, electricitat, pneumàtica, fontaneria i bases 
d'electrònica. Experiència demostrable en tasques de manteniment industrial, 
preferiblement sector alimentació. Experiència en manteniment de sales de 
dosificació, envasat i etiquetat, encara que sigui a nivell d'operari. Il·lusió per 
portar el seu propi equip de manteniment. Persona amb gran capacitat 
d'organització, segura de si mateixa, amb assertivitat i amb grans dot de 
lideratge. Formació Professional de Grau Mitjà o Superior Electrocitat o 
Electrònica. Disponibilitat en cas d'avaries i urgències. Residència a la zona o 
proximitats. Absteniu-vos experts en manteniment domèstic i edificis. 
Interessats envieu CV a jbuendia@grupocasamas.com  



Plana Fàbrega necessita tècnic comercial Vic.  Realitzarà gestió comercial 
dels productes de Plana Fàberega a empreses, administradors de comunitats i 
particulars. Gestionarà l'obertura de nous clients i la fidelització dels existents. 
Alta a la SS. Formació contínua a càrrec de l'empresa. Zona de residència: 
Osona. Incorporació immediata. Desitjable formació tècnica (FP electrònica). 
Experiència mínima com a comercial de dos anys. Persona motivada per la 
gestió comercial. Català parlat. Carnet de conduir B1. Capacitat de treball en 
equip i perseverança. Envieu CV a pl. Osona, 4, bxs. 08500 Vic. e-mail 
pfvic@planafafrega.com  

Casa Mas. Important empresa del sector de l'alimentació, en fort procés 
d'expansió (sector de plats preparats frescos), necessta incorporar cap o 
responsable de picking . Es requereix: experiència en organització d'equips 
segons les rutes establertes, per la comanda i horari. Coneixements de gestió 
de FIFO a la cambra de producte acabat. Experiència mínima de tres anys en 
un lloc igual o similar categoria. Experiència en el sector de l'alimentació. 
Residència en la zona o proximitats. Bona predisposició, disponibilitat horària i 
ganes de treballar. Persona amb gran capacitat d'organització, segura de si 
mateixa, amb assertivitat i amb grans dots de lideratge. S'ofereix: projecte 
ambiciós i innovador. Treball estable. Molt bon ambient de treball. Sou segons 
vàlua i experiència demostrable. Interessats envieu CV a 
jbuendiagrupocasamas.com  

 

www.mesosona.cat    
 
ES NECESSITA (29/09/2012) 
persona de 40 a 60 anys. Per fer feines a una masia a canvi d'habitatge i 
manutenció.  Tel. 938856903 
 
ES BUSCA AUTÒNOM (29/09/2012) 
Llauner i electricista per fer feines esporàdiques. Tel. 616274597 
 
 
ES BUSCA FISIOTERAPEUTA (20/09/2012) 
Osteòpata i acupuntor autònom. Tel. 649074694 
 
 
BUSCO PROFESSORA (20/09/2012) 
Amb experiència per donar classes particulars. Dos dies a la setmana a 
Manlleu. Tel. 637887311 (de 16h a 18h) 
 
ES NECESSITA OFICIAL/A (27/09/2012) 
de perruqueria per a substitució per baixa de maternitat.  Tel. 938511612 
(Manlleu) 
 
 



BON PREU 

www.bonpreu.cat 

Osona: Tècnic/a de Manteniments 
Oferta actualitzada a 01/10/2012  

Centelles:Cap de Secció de Reposició  
Oferta actualitzada a 01/10/2012 

 

CASA TARRADELLAS :  www.casatarradellas.es/es/puestos-vacantes 

Cuidante de granja 

Tècnico de mantenimiento 

Responsable en producción 

 

GIRBAU : www.girbau.es/trabaja-con-nosotros 

Proyectista 

Referencia:  PRO  
Fecha:  20/7/2012  
 
Incorporándose en el Área de Investigación y Desarrollo, se responsabilizará 
de la gestión y desarrollo de proyectos mecánicos de maquinaria para 
lavandería industrial. 
 
Perfil: Corresponde a un/a profesional con formación en Ingeniería Técnica o 
Superior con conocimientos CAD, Proengineer, máquinas y mecanismos. 
Imprescindible buen nivel de inglés, valorándose otros idiomas y disponibilidad 
para viajar. Se valorará experiencia en puesto de trabajo similar. 
 
Persona proactiva, orientada a resultados y con capacidad para trabajar en 
equipo. 
 
Interesados/as enviar CV a rrhh@girbau.es indicando Ref. PRO.  

 

 

 



Estudios 
mínimos: 

Bachillerato 

Experiencia 
mínima: 

Al menos 2 años 

Imprescindible 
residente en: 

Provincia Puesto Vacante 

Requisitos 
mínimos: 

Carnet de Conducir. 
Experiencia comercial en el sector de la hostelería. 

 

LECHE PASCUAL  www.lechepascual.asp.infojobs.net/home/index.xhtml  

Promotor /a comercial hostelería 

Puesto vacante:  Promotor-a Comercial Hostelería. 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial  
 

Departamento: Comercial 

Nivel: Especialista 

Número de 
vacantes: 

  1 

Descripción de 
la oferta: 

 Grupo Leche Pascual selecciona para su delegación 
comercial de Barcelona un Promotor/a Comercial.
 
Funciones: 
 
-Mantener la cartera de clientes existente.
-Promover el crecimiento de las líneas de productos en 
nuestros clientes.
-Ampliación de la cartera de clientes realizando 
prospecciones. 
-Cumplimiento de los objetivos mensuales de ventas.
 

Se ofrece: 

-Salario fijo + incentivos. 
-Programas de formación continua.
-Coche de empresa.
-Interesantes beneficios sociales. 

 



 

Tipo de 
contrato: 

 

Indefinido 

Jornada laboral:  Completa 

Salario: 21.000 € - 27.000 € Bruto/año 

 

Referència O_2012_163  

Servei Centre Riudeperes 

Lloc de treball Auxiliar tècnic/a educatiu/iva (caps de setmana i f estius)  

Funcions Atenció directa de persones amb necessitats de suport generalitzat, assumint 
la responsabilitat en la seva atenció integral, en la participació en els 
programes de tractament establerts per l'equip interdisciplinar del centre, així 
com en tots els aspectes relacionats amb el seu entorn de vida i/o activitats de 
la vida diària. Participació en l'elaboració de Programes Individuals d'Atenció 
Interdisciplinar, i en altres aspectes encomanats per l'equip directiu. 

Perfil Acadèmic Mínim CFGM Atenció Sociosanitaria. 

Experiència Laboral Preferible en atenció de persones amb discapacitat intel·lectual. 

Tipus de contracte Temporal. 

Durada del contracte Inicial 3 mesos. 

Jornada laboral i horari 3 caps de setmana al mes i festius en horari de matins o tardes. 

Salari brut anyal 508,04€ bruts / mes 

Altres - Imprescindible carnet de conduir i cotxe propi. 
- Català escrit i parlat. 

 

 

 

 

 

 



 


