
Treball – Demandes 
 

El 9 Nou 

Empresa de noves tecnologies/ informàtica/ telefonia selecciona Comercial 
autònom per la zona de Vic/ Osona. 

Formació de producte a càrrec de l' empresa. Incorporació immediata. 

Més informació a www.e-micrologic.com Interessats envieu currículum a 
info@e-micrologic.com  Ref.: comercial Osona. 

 

Empresa de Folgueroles dedicada al disseny i fabricació de peces tècniques  

d'injecció de plàstic necessita incorporar: Tècnic/a qualitat i medi ambient . 
Cerquem persona amb experiència en departament de qualitat per realitzar: -
auditories internes de Qualitat i Medi Ambient. -Gestió de la documentació dels 
Sistema Integral de Gestió. -Implantació de millores. -Seguiment Pla de 
Prevenció de Riscos Laborals. Imprescindible experiència en lloc similar i en 
norma ISO TS-16949.  

Es valorarà: -Formació en tècniques de qualitat -Formació Medi Ambient i/o 
Prevenció de Riscos Laborals. -ISO 9001, iso 1400 i ISO TS-16949. Pensem 
en una persona metòdica, responsable i amb ganes d' incoporar-se a un equip 
de treball jove, dinàmic i amb projectes de futur.  

Possibilitat d' incorporació a jornada reduïda. Interessats envieu CV a: 
rrhh@arrayplastics.com  

 

 

Empresa metal·lúrgica de la comarca d' Osona necessita Tècnic-comercial .  

Funcions: -Gestionar i coordinar les activitats de l' empresa amb els seus 
clients. 

Busquem persona: -Formació a nivell d' enginyer tècnic industrial o similar. -
Disposada a viatjar una part de temps. Coneixement imprescindible de l' 
anglès. Es valoraran altres coneixements. S' ofereix: -Lloc estable. 
Remuneració d' acord a la vàlua del candidat. 

 Interessats envieu currículum a rrhh@comervic.com  

 



 
www.mesosona.cat    
 
 
COMERCIAL (26/10/2012) 
 
per a treballar en propera oficina a Vic. Requisits mínims: parlat espanyol. Es 
valorarà carnet de cotxe i experiència de car al públic. Tel. 656766668  
(Sr. Daniel Sánchez) 
 
COSIDORA (26/10/2012) 
per a màquina plana i overlock. Amb molta experiència. Tel. 620148248 
(tardes) 
 
 
ES BUSCA PERSONA (24/10/2012)  
per reparar màquines d'hostaleria. Botellers, renta-gots, neveres, etc. Tel. 
626097698 
 
 
 
 
BON PREU 

www.bonpreu.cat 

Centelles:Cap de Secció de Reposició  
Oferta actualitzada a 29/10/2012 

Osona: Responsable per a la secció de Xarcuteria-Ca rnisseria 
Oferta actualitzada a 29 /10/2012 

 

 

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

Cuidant de granja 

Tècnic de manteniment 

Responsable en producció 

 

 

 

 



NACIÓ DIGITAL www.naciodigital.cat 

 

NOIA TELEMARQUETING I SUPORT ADMINISTRATIU 

Empresa de la comarca d’Osona Necessita noia entre 30 i 45 anys Per a 
tasques de telemarqueting i suport administratiu a mitja jornada.  

Enviar Currículum vitae amb foto recent a: feina1@telepolis.com  (ref. 
telemarqueting)  

Busco noia de Vic de 30 a 45 anys amb vehicle propi. 

Busco noia de Vic de 30 a 45 anys amb vehicle propi, per ajudar senyora de 74 
anys en les tasques de casa, anar a comprar ... Bona persona i amb 
referències. En principi de dues a tres hores al dia (aproximadament de 2/4 
d'11 a 13 h.) Preu a concretar en entrevista. Gràcies. 

 

DEPENDENTA 

És necessita dependenta per carnisseria amb experiència tel 93 889 17 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SANT TOMÀS  

http://www.santtomas.cat/ 

 

Referència O_2012_164  

Servei La Cuina 

Lloc de treball Cuiner/a  

Funcions - Cuinar i controlar els estocs de la línia alternativa a la bàsica (vegetariana, 
empresa, ...). Control dels estocs de matèria primera d'aquesta línia. Definició 
de les comandes de compra. - Desplaçar el menjar a casa d'un client i parar 
taula, cuinar acabats a la planxa, servir menjar i netejar plateria i taules. 

Perfil Acadèmic - CFGS Hostaleria. 

Experiència Laboral - Experiència en el món culinari. - Experiència en servir directament per feina a 
l'empresa. 

Tipus de contracte Eventual - renovable. 

Durada del contracte Inicial de 6 mesos. Prorrogable. 

Jornada laboral i horari A concretar. Matins de dilluns a divendres. 

Salari brut anyal Segons conveni. 

Altres - Parlar i entendre el català i castellà. 
- Imprescindible carnet de conduir i cotxe propi. 

 

 

 

 

 

 

 


