Auxiliar de cambrer i de cuina.
Enginyer d’electricitat especialitzat en Alta Tensió
Controller Analític d’operacions
Mosso/a de magatzem i carretoners
Muntador d’estructures metàl·liques
Operari industrial amb FP
Auxiliar administratiu junior
En breu tota la informació

Electromecànics
Comercials
Caps de producció
Enginyers/es en informàtica

En breu tota la informació

En breu tota la informació
Torner fresador, soldador, pulidor, vidrier i repartidors
Electromecànics i mecànics industrials de línia
Operaris de producció i operaris químics
Mossos i responsables de magatzem i carretoners
Programadors
Directors de vendes nacionals i àrea manager llatinoamèrica
Export manager
Deliniants projectistes
Controller financer i costumer service
Electricistes, torners fresadors
Mecànics ajustadors, electromecànics i mecànics
Maquinistes i operaris de producció
Peixaters i carnicers

Animadors/es turístics
Es valorarà nivell d’idiomes i treball en equip
Capacitat per realitzar mini discos, tallers, shows i esports
Conductors amb carnet C + CAP
Conductor de màquines de neteja viària amb carnet C
Mecànic de camions i maquinària
Netejadors/es d’edificis, locals i vidres
Personal operari de neteja
Orientem i acompanyem en el procés de recerca de feina i en
l’accés al lloc de treball a persones amb diferents perfils professionals i de diferents col.lectius en situació de vulnerabilitat
Tècnic/a d’orientació laboral
Tècnic/a d’intermediació amb empreses
Administratiu/va
Inserta Empleo es l’agència de col·locació de la Fundació ONCE,
i la seva raó de ser és promoure la normalització i incorporació
al emrcat laboral de les persons amb un certificat de discapacitat igual o superior al 33% i que estigui en situació d’atur.
Xofer repartidor amb carnet C + CAP
Auxiliar administratiu, community manager i tècnic RRHH
Mossos de magatzem i carretoners
Encarregat de bugaderia
Electromecànics, mecànics industrials i encarregats de taller
Dependents, torners i operaris de neteja
Verificador siderometalúrgic, operari metall
Mossos de magatzem i carretoners
Manipuladors i operaris de producció
Soldador amb polietilè
Encarregat d’obra
Deliniant industrial
Cambrers
Ajudant de soldador
Tècnic de gas amb carnet IG-B
Assessors energètics
Tècnic en energies renovables

En breu tota la informació
Operaris de neteja
Operaris de jardineria
Atenció al públic i recepcionistes
Operaris de manteniment i operaris manipuladors
Auxiliar de serveis
Mossos de magatzem
Cambreres de pisos hotels (Altafulla i Coma-ruga)
Auxiliar de neteja de càmping (Roda i Creixell)
Operaris de fàbrica (Roda de Berà)
Controlador d’accessos i responsables de seguretat
Responsable de manteniment
Mossos de magatzem i carretoners
Cap de RRHH
Promotors/es de vendes
En breu tota la informació

En breu tota la informació

Especialistes amb bona atenció al client de:
Pintura
Electricitat
Jardineria
Material de construcció
Pis i cuines
Fusta
Personal variat per supermercat
Mossos/es de magatzem

Enginyers químics, de projectes, tècnics, industrials i de
producció
Professionals de l’àrea d’administració
Supply Chain (compres i logística)
Operaris de neteja i auxiliar de serveis
Operaris de jardineria
Atenció al públic i recepcionistes
Manteniment
Mossos de magatzem
Operaris manipuladors

En breu tota la informació

Cuiners per caps de setmana
Cuiners especialistes en arròssos
Cambrers
Electromecànics, mecànics i frigoristes
Oficials electricistes de 3ª
Mossos de magatzem, carretoners i de càrrega/descàrrega
Metge/essa, infermer/a, auxiliar infermer/a
Tècnic portalliteres
Logopedes, terapeutes ocupacionals, gerocultor/a
Educador/a social, integrador/a social
Netejador/a
Auxiliar de cuina, cuiner/a i dietista/nutricionista
Administratiu

