
Treball – Demandes  

 

El 9 NOU 

Vilar Riba  seleccionem consultors  per incorporar al nostre equip. Dinàmics i 
amb ganes de participar en processos de millora acompanyant els nostres 
clients. Que valorin la integració en un equip jove, dinàmic i en creixement. 
Motivats per participar en projectes relacionats amb les diferents àrees de 
l'empresa. Es requereix bons coneixements d'anglès. Consultors 
d'operacions (Ref. CO) . Anàlisi i implantació de millores en l'àrea 
d'operacions: compres, provisionament, logística i producció. Realització de 
projectes de millora contínua: Lean Management, six Sigma. Assessorament en 
gestió de la qualitat (ISO 9000). Consultors de Business Intelligence (Ref. 
BI). Definició de quadres de comandament indicadors de gestió. Implementació 
d'informes pel seguiment i anàlisi de l'activitat de l'empresa. Construcció dels 
informes i gestió amb tecnologia MS SQL AS, SAP BW i SAP 
BussinessObjects.  
Interessats envieu CV a: rrhh@vilarriba.com . Tel. 93 883 32 12. 
www.vilariba.com 
 
Intac Vic . Seleccionem coordinador de granges . Funció: gestionar i coordinar 
les activitats que es desenvolupen en les granges del grup. Es 
responsabilitzarà d'optimitzar la producció en les granges, així com d'organitzar 
la logística del transport del bestiar i de la gestió del personal. Imprescindible: 
coneixements i experiència en el sector porcí. Dots de comandament i capacitat 
organitzativa. Preferiblement major de 30 anys. Residència a la comarca 
d'Osona o limítrofes. S'ofereix: incorporació en grup ramader consolidat i en 
expansió. Alt nivell retributiu. Cotxe de l'empresa. 
 
 Interessats contacteu amb: Intac Vic. Recursos Humans. Ronda Camprodon, 
18 Vic. Tel. 93 889 54 93. Fax 93 889 57 02. intac@intacvic.com  
 
 
 
 
. 

www.mesosona.cat    
 
 
ES PRECISA CAMBRERA (14/09/2012) 
Amb experiència demostrable i referències per cafeteria a Vic. Tel. 620204341 
 
 
 
 
 
 
 



BON PREU 

www.bonpreu.cat 

Centelles: Cap de Secció de Reposició  
Oferta actualitzada a 19/09/2012 

Manlleu: Personal de Fleca 24h Tardes (Cte. Substitució) 
Oferta actualitzada a 19/09/2012 

Roda de Ter:  Personal de Caixa 36h Rotatiu (Cte. Substitució) 
Oferta actualitzada a 19/09/2012 

Vic: Personal de Caixa 40h Tardes (Cte. Substitució) 
Oferta actualitzada a 19/09/2012 

Vic: Personal de Reposició en torn de nit 20 hores 
Oferta actualitzada a 19/09/2012 

 

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. 
 



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. 

Interesados/as enviar CV a rrhh@girbau.es indicando Ref. PRO.  

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 

 

 

SANT TOMAS :  www.santtomas.cat/lstOfertes.asp?id_rep=243 

Referència O_2012_162 Apuntar-se a aquesta oferta 

Servei Tac - Osona CET 

Lloc de treball Peó neteges especials (imprescindible certificat de discapacitat física)  

Funcions Realitzar neteges especials com son la neteja de vidres, neteja amb màquina 
fregadora i/o escombradora de conductor assentat o conductor a peu, 
tractaments de terres, neteges de tapisseries, així com dominar la neteja de 
manteniment d'espais més nobles (oficines, col·legis, comunitats de 
propietaris).  

Perfil Acadèmic Estudis bàsics. 

Experiència Laboral Preferible en lloc similar. 

Tipus de contracte Eventual - Renovable. 

Durada del contracte Inicial de 6 mesos. Prorrogable. 

Jornada laboral i horari De dilluns a divendres de 16:00 a 22:00h. 

Salari brut anyal Segons conveni. 

Altres - Imprescindible certificat de discapacitat física, i carnet de conduir i cotxe 
propi. 
- Català escrit i parlat. 

 

 

 

 



 


