Ajuts al Pràcticum ODISSEU 2015‐2016

EMPRESES SELECCIONADES PER ALS AJUTS AL PRÀCTICUM ODISSEU 2015‐2016

Termini de presentació dels estudiants candidats interessats: 14 de febrer
Nº

1

2

Nom de
l’empresa

Càmping
Bassegoda SL

Electrodomésticos
TAURUS SL

NYPRO‐
3 PLASTICOS
CASTELLA,SA

Comarca
(municipi)

Data
d'inici

Alt
15 Febrer
Empordà
(flexible)
(Albanyà)

Alt Urgell
01/03/16
(Oliana)

Preferent
Baix Ebre
febrer
(Tortosa)
2016

Durada

3‐4
mesos
(300h)

3‐4
mesos
(300h)

300h

€

Titulació/ns

Educació/turisme:
Magisteri,
5€/h pedagogia,
bruts* psicopedagogia,
educació social,
turisme

Descripció de les tasques a desenvolupar

Elaboració de dos crèdits de síntesi per a les escoles: un
dedicat a la temàtica de l'observació astronòmica i l'altre
dedicat a l'estudi del medi ambient, flora i fauna de la Vall de
la Muga i del Parc d'Espais d'Interès Natural de l'Alta Garrotxa
en l'àmbit del riu Muga al terme municipal d'Albanyà.
Comercialització a les escoles de la província de Girona i
formació de monitors per a dur‐los a terme, en el cas de
vendre els crèdits.

Altres requisits valorables
Es busca una persona responsable amb ganes de
treballar per a aquest projecte que pot implicar una
relació laboral més enllà de les pròpies pràctiques.
Busquem una persona alegre i divertida capaç de
gestionar equips de monitors amb certa presència física
i amb un cert tarannà comercial.
Es valorarà molt positivament els contactes que es
puguin tenir a les diferents escoles de cara a vendre
aquest producte.

Suport al departament d'enginyeria I+D:
Enginyeria tècnica: Col∙laborar en el desenvolupament tècnic de nous productes,
5€/h
Treball en equip
Enginyeria
disseny i desenvolupament de dispositius electrònics i control
bruts*
Idioma anglès
Electrònica
de nous productes, validar i documentar assaigs d’enginyeria,
documentació tècnica, compliment de normativa
Ciències
experimentals:
Ciències
5€/h
Ambientals o
bruts*
similar i/o grau en
prevenció de riscos
laborals

Funcions de tècnic en PRL i Gestió Ambiental:
‐ Gestió Ambiental: Implantació ISO 14001 i suport en la
gestió ambiental de l'Organització.
‐ Gestió PRL: Suport en la implantació d'estàndards
Corporatius de PRL.
Si el candidat/a està format només en una de les dues
disciplines desenvoluparà les tasques en aquesta especialitat .

Office
Anglès
Iniciativa
Ordenat/da
Autònom

* El preu hora s’incrementarà en funció dels mínims requerits fixats per la remuneració de cada facultat/universitat.
Per inscriure‐us a les ofertes de Pràctiques ODISSEU heu d’enviar el vostre currículum i oferta d’interès. Consulteu quin és el contacte al web del projecte: www.odisseujove.cat

Ajuts al Pràcticum ODISSEU 2015‐2016
Nº

Nom de
l’empresa

Hotel Muntanya
4 Prullans, SL‐
Cerdanya Resort

Ajuntament de
5
Susqueda

6

Beroni
Informàtica SL

Comarca
(municipi)

Cerdanya
(Prullans)

La Selva
(Susqueda)

Noguera
(Balaguer)

Data
d'inici

Flexible

El més
aviat
possible

Flexible

Durada

300h

A
convenir
(Abr‐Set)

300h

€

Titulació/ns

Descripció de les tasques a desenvolupar

Altres requisits valorables

Màrqueting:
Economia
5€/h (especialització en
bruts* màrqueting) o
similars ADE,
comunicació, etc.

Realitzar estudi de mercat segons clients.
Desenvolupar i actualitzar el pla de màrqueting per a un
segment concret, a convenir.
Executar una part del pla de màrqueting inbound i outbound
MKT, amb focus a MKT inbound i posar‐lo en pràctica.

Coneixement d'eines de màrqueting tradicional i digital
Estar al corrent d'outbound i inbound màrqueting i
xarxes socials
Treball en equip, pro‐actiu i persona autònoma
Es valorarà coneixement gràfic, photoshop i indesign
Es valorarà idiomes
Molta afinitat amb turisme
Que la persona tingui ganes de transmetre'ns els seus
coneixements

5€/h
Turisme
bruts*

Creació i promoció d'ofertes turístiques del municipi
(campanyes de promoció, màrqueting),
Gestió i dinamització xarxes socials: elaboració i
manteniment, seguiment i anàlisis,
Iniciar campanyes de dinamització turística: crear i col∙laborar
en l’estratègia/actuacions i implementació, amb l’ajuda de la
regidora de turisme i els agents econòmics del municipi,
Possibilitat d'incorporar‐se a una taula de treball de turisme
dels agents econòmics locals (projecte de millora a la
competitivitat territorial de la Diputació de Girona).

Requisits mínims:
Domini de les xarxes socials
Coneixements de Turisme
Idiomes (català, castellà, francès i anglès)

Desenvolupament d'aplicacions en Visual Foxpro 9.
Creació de banners i material de màrqueting en Photoshop.
Enginyeria tècnica: Atenció telefònica al client per donar suport del software
Doble titulació ADE existent.
5€/h i Enginyeria
Donar suport als clients en conversió y tractament de dades.
bruts* informàtica o
Actualització de continguts de informació de serveis turístics
Enginyeria
de la plataforma Wasabi‐s.
Informàtica
Betatester de sofware propi de l' empresa
Tasques de Community Manager per les xarxes socials de
Beroni.

Coneixements MÍNIMS:
Desenvolupament amb Visual Foxpro 9.0; Visual Studio
C# MINIM i web (ASP.NET, CSS, JavaScript, VbScript,
JQuery, DHTML, AJAX, JSON, XML, HTML5, ASP,
AngularJS, BootStrap).
Dreamwaver i/o Microsoft Expression Web
SQL i programació en bases de dades SQL Server 2008 o
superior.
Disseny gràfic amb Adobe Photoshop.
ES VALORARÀ:
Experiència en d'altres llocs de treball
Idiomes, anglès parlat i escrit.
Interès en desenvolupament de software de gestió i pel
sector d’agències de viatges.
Experiència demostrable en Programació de Visual
Foxpro / Xbase++, Servicios Web, Entity Framework,
creació de banners i material publicitari per el seu ús en
campanyes de màrqueting.
Interès en el món del Community Manager.
Residir prop de Balaguer
Disponibilitat horària i disponibilitat per viatjar.

* El preu hora s’incrementarà en funció dels mínims requerits fixats per la remuneració de cada facultat/universitat.
Per inscriure‐us a les ofertes de Pràctiques ODISSEU heu d’enviar el vostre currículum i oferta d’interès. Consulteu quin és el contacte al web del projecte: www.odisseujove.cat

Ajuts al Pràcticum ODISSEU 2015‐2016
Nº

7

Nom de
l’empresa

Grans del
Lluçanès SL

PIRINEU EMOCIÓ
8 agència de
viatges SA

LAMTOUR
9 Torredembarra
SL‐ Hotel Lamoga

Comarca
(municipi)

Osona
(Sant
Martí
d'Albars)

Pallars
Jussà (La
Pobla de
Segur)

Pallars
Sobirà
(Llavorsí)

Data
d'inici

Febrer o
abans

Preferent
març
2016

15 març
(flexible)

Durada

300h

2‐4
mesos
(300h
ampliables)

març‐
agost
(300h)

€

5€/h
bruts

Titulació/ns
Administració
empresa:
Administració i
Direcció
d'Empreses

Descripció de les tasques a desenvolupar

Altres requisits valorables

Suport als departaments de facturació, comptabilitat,
expedicions, RRHH, etc. Tots els departaments comptables de
l'empresa

-

JA COMPTA AMB CANDIDAT
L'estudiant s'iniciarà en cada un dels departaments de
l'agència:
‐Emissor: control de fulletons, productes i especialitzacions
dels diferents TTOO, selecció d'ofertes a publicitar,
preparació de cotitzacions, tècniques d'atenció al client...;
‐Receptiu: creació, divulgació i comercialització de productes
del Pirineu, gestió de grups, atenció del client en destinació;
‐Backoffice: comptes despeses pagaments i cobraments.

5€/h
Turisme
bruts*

6,5€/h* Turisme:
Turisme, ADE o
+
maunte Ciències
nció
Econòmiques

Prendrà contacte i serà testimoni primer de la creació de
productes per després acabar sent capaç de crear‐ne ell tot
sol amb la tutela dels treballadors de l'empresa.
Farà el seguiment de clients des del principi fins al final de la
venda.
Rebrà una experiència integral de les diferents tasques que
s'han de dur a terme en una agència de viatges.
És molt possible que es pugui tenir contacte amb client
estranger.
‐Suport en la recepció i check in del client.
‐Estudi i control dels costos d'allotjament i restauració.
‐Plantejament de propostes d'estalvi de costos generals i per
departament.
‐Control de qualitat del servei creant un model de qüestionari
i realitzant les enquestes tan als clients com al equip de
treball.
‐Creació de paquets turístics atractius (allotjament +
activitat/servei) que permetin incrementar les vendes i
desestacionalitzar l'ocupació.
‐Estudi del tipus de clients tan del Hotel com del Restaurant
per tal de presentar propostes d'estades diferents, o de
serveis addicionals o de nous plats a oferir.
‐Càlcul de les inversions que comportin i anàlisi de la seva
implementació en temps i rendibilitat.
‐Altres que vulgui proposar l'estudiant.

Domini d'informàtica a nivell usuari ( word, excel,
powerpoint...) i preferiblement de les xarxes socials
facebook, twitter.
Bon nivell d'anglès i nocions de francès i /o d'alemany.
Preferiblement que hagi viatjat a l'estranger.

Requisit imprescindible:
Nivell alt d'anglès oral
Valorable:
Coneixements en Turisme i Hostaleria,
Persona amb iniciativa, respectuosa, amb gust per el
tracte amb el client.

* El preu hora s’incrementarà en funció dels mínims requerits fixats per la remuneració de cada facultat/universitat.
Per inscriure‐us a les ofertes de Pràctiques ODISSEU heu d’enviar el vostre currículum i oferta d’interès. Consulteu quin és el contacte al web del projecte: www.odisseujove.cat

Ajuts al Pràcticum ODISSEU 2015‐2016
Nº

Nom de
l’empresa

Comarca
(municipi)

Data
d'inici

Durada

€

Titulació/ns

Descripció de les tasques a desenvolupar
Un dels principals reptes actuals és ampliar la col∙laboració
institucional i millorar la difusió, amb l'objectiu de consolidar
el projecte i incrementar l'impacte entre la societat. La
principal funció serà millorar l'àmbit de comunicació amb la
premsa

Projecte Boscos
10 de Muntanya/
Bergwaldprojekt

David Saro
11 Arroyo
(autònom)

Taller Miranda
12 maquinària
industrial SL

Pallars
Sobirà
(Llavorsí)

Pallars
Sobirà
(Sort)

15 juny
(flexible)

Febrer
2016

Pla
A
d'Urgell
convenir
(Mollerussa)

2‐3
mesos

4 mesos
(300h)

A
convenir

Comunicació:
5€/h Periodisme,
bruts* comunicació o
similars

‐ Revisar i millorar la base de dades de contactes de premsa
existents
‐ Realitzar un mapa dels mitjans de premsa d'interès per a
difondre el Projecte Boscos de Muntanya i la seva missió i
aconseguir captar voluntaris, donants i socis
‐ Contactar amb els mitjans per a la publicació d'articles,
reportatges i entrevistes
‐ Redactar articles, notes de premsa i reportatges per als
mitjans de comunicació propis i per a la publicació en mitjans

Altres requisits valorables

Coneixements en periodisme i premsa
Capacitat per a la redacció de textos, notes de premsa i
articles
Persona dinàmica i proactiva amb capacitat per a
aconseguir contactes i transmetre els valors i missió de
l'organització de forma atractiva
Capacitat per a treballar en equip amb coordinació,
tècnics de projectes, responsable de comunicació i
l'equip de voluntaris/es

Programació d'un GIS que inventariï els serveis, equipaments
i mobiliari d'un poble petit:
Recopilació i digitalització de les dades que l'ajuntament ja
tingui, Presa de dades inexistents mitjançant GPS, Entrar
Enginyeria tècnica:
dades recopilades ordenades per atributs, Estudi de possibles
Enginyeria tècnica
problemàtiques que el GIS ha de resoldre, Programació de
qualsevol,
consultes, Creació de shape i preparació de visor/s, i
Cap requisit és imprescindible.
5€/h
especialment
Formació al personal de l'ajuntament.
Pot valer: coneixements de GIS, ús de GPS, iniciativa.
bruts*
topografia,
L'estudiant es faria càrrec de la presa de dades amb GPS,
geografia o
l'entrada de dades, la programació de consultes i la creació
forestal
del shape.
El projecte pretén solventar problemàtiques d'un municipi
petit i està enfocat a la futura extrapolació a la resta de petits
nuclis.
Requisit minims:
Disseny en 3D
Control i confecció de planells de la maquinaria a fabricar,
Carnet de conduir B2
Petites modificacions de màquines dissenyades,
Programació d'autòmats
Recolzament a nous dissenys,
Enginyeria tècnica:
Coneixements mínims de riscos en màquines i riscos
Programació d'autòmats, pantalles tàctils, reles
Enginyer industrial,
laborals.
5€/h
programables etc...,
enginyeria
Requisits valorables :
bruts*
Execució i control d'esquemes elèctrics, pneumàtics i
elèctrica, mecànica
hidràulics,
Aptituds pel treball de camp (visites a clients i
o similars
Modificació de la documentació de la maquinària
predisposició al treball manual per deduir possibles
redissenyada com poden ser fitxes de seguretat, enginyeria
deficiències en les màquines o punts de millora),
industrial manuals d'usuari i documentació per la CE.
Ofimàtica, control de bases de dades, disseny de
pàgines web

* El preu hora s’incrementarà en funció dels mínims requerits fixats per la remuneració de cada facultat/universitat.
Per inscriure‐us a les ofertes de Pràctiques ODISSEU heu d’enviar el vostre currículum i oferta d’interès. Consulteu quin és el contacte al web del projecte: www.odisseujove.cat

Ajuts al Pràcticum ODISSEU 2015‐2016
Nº

Nom de
l’empresa

13 EDIFISA Enter SL

Comarca
(municipi)

Ribera
d'Ebre
(Ascó)

A
convenir

14 Bionsan SCCL

Ribera
d'Ebre
(Móra
d'Ebre)

Jesús Benaiges
15 Borràs
(autònom)

Ribera
d'Ebre
(Rasquera)

Ferran Pauné
16 Consultor
Ambiental

Data
d'inici

01/03/16
(flexible)

27/06/16

Ripollès
(Ribes de Immediata
Freser)

Durada

A
convenir

€

Titulació/ns

Enginyeria tècnica:
Enginyer aplicat al
sector de la
5€/h
construcció, obres
bruts*
públiques o
arquitectura
tècnica

Descripció de les tasques a desenvolupar
Control d'albarans,
Peticions d'ofertes a proveïdors,
Comparatius de les ofertes,
Visites i amidaments d'obra,
gestió de dades en el sistema integrat (ISOS de qualitat, medi
ambient i seguretat)

Altres requisits valorables

Coneixements en AUTOCAD, en PRESTO, capacitat de
treball en equip, amb motivació i ganes d’aprendre.

Requisits mínims:
Idiomes: Català, castellà i anglès
Ofimàtica nivell mig‐alt

300h

Control d'estoc,
Enginyeria tècnica:
Control de compres,
5€/h Enginyeria
Control de qualitat,
bruts* agroalimentària,
Control de processos productius,
altres similars
Traçabilitat

300h

Dret‐
5€/h Econòmiques:
bruts* Dret,
Econòmiques, ADE

Tasques auxiliars en assessorament fiscal amb impost de
societats, IVA, IRPF.
Liquidacions periòdiques d'aquests impostos i altres funcions
comptables

Ciències
experimentals:
Biologia, Eng.
Forests i Eng.
5€/h Agròmoma i
bruts* titulacions
relacionades.
També Ciències
Ambientals i
Arquitectura.

‐Motivació per al treball de camp i gabinet
‐Nivell de català i anglès parlat i escrit bo.
Treball de camp en seguiment de l'evolució de l'estructura i
‐Coneixements bàsics en tractament de dades i GIS.
composició de les comunitats vegetals sota la pressió de
‐Predisposició a treballar amb l'anàlisi estadística i
diversos tipus d'accions (aclarida de bosc, desbrossades de
models computacionals. Es valorarà positivament
matoll, cremes prescrites i pastura).:
qualsevol experiència com ara coneixements en
programació en R.
‐ Treball de camp: presa i processat de dades, disseny
‐Preferència per candidats amb experiència prèvia en
experimental, criteris d'establiment d'estacions de mostreig,
estudis d'ecologia terrestre, ramaderia extensiva i
operativa del mostreig i tractament estadístic.
biologia de la conservació.
‐ Tasques de gabinet: estructuració de dades per a la redacció
‐Predisposició a treballar conjuntament amb ramaders, i
d'informes i projectes de planificació, incloent el treball amb
en especial les capacitats de tracte personal,
GIS.
comunicatives, d'empatia, de treball en equip, de
maduresa emocional, així com certa vocació o visió
Possibilitat que el treball de recerca pugui concretar‐se en un
social de la professió.
treball de fi màster o de grau cotutorat per l'empresa
‐Es valorarà l'experiència en l'àmbit de la gestió forestal
i la botànica (no imprescindible).

300h
(ampliable)

Requisits valorables:
Capacitat de treball en equip
Sensibilitat i coneixement d'alimentació ecològica i
medicina natural

Ofimàtica, treball en equip i coneixements propis dels
estudis que estan cursant.

* El preu hora s’incrementarà en funció dels mínims requerits fixats per la remuneració de cada facultat/universitat.
Per inscriure‐us a les ofertes de Pràctiques ODISSEU heu d’enviar el vostre currículum i oferta d’interès. Consulteu quin és el contacte al web del projecte: www.odisseujove.cat

Ajuts al Pràcticum ODISSEU 2015‐2016
Nº

Nom de
l’empresa

Comarca
(municipi)

Data
d'inici

Ajuntament de
Solsona‐ Agència
Febrer
de
Solsonès
17
2016
Desenvolupamen (Solsona)
(Flexible)
t Local Solsona
Cardona

Sinterizados y
18 metalurgia de
Solsona SA

Nou Grapats,
19 empresa
d'inserció SLU

20 Alter‐entorn SL

Durada

300h

€

Titulació/ns

Ciències Socials:
Ciències polítiques,
5€/h sociologia,
bruts* psicologia, ADE,
Relacions Laborals,
i altres similars

Descripció de les tasques a desenvolupar
Suport a les diverses accions del Servei Connectem (Dispositiu
d'Inserció Sociolaboral):
‐ Preparar i realitzar tallers de recerca de feina
‐ Seguiment telefònic de les persones del servei
‐ Suport en el seguiment dels indicadors d'avaluació del servei
‐ Explotació de les bases de dades de les persones usuàries
‐ Redacció d'informes

Tasques relacionades amb l'Oficina Tècnica d'Enginyeria i
Producció:
‐ Disseny de la matriceria, utillatges de macanitzar i utillatges
de control de les peces noves.
‐ Generació de la documentació associada: instruccions de
fabricació, plànols de fase i instruccions de control.
Enginyeria tècnica:
‐ Subtasques:
Solsonès
5€/h
Flexible 300‐750h
Enginyeria
‐ Dibuix plànol de la peça
(Solsona)
bruts*
mecànica
‐ Generació del full de càlcul
‐ Càlcul de volums i càmeres
‐ Diagrames de moviments del premsat
‐ Càlculs de resistència (d'utillatges o de peces)
‐ Posta al dia dels projectes
‐ Confecció de contraplànols de peces.
Conèixer l'empresa, els seus objectius i finalitats així com el
seu funcionament i les línies de negoci:
‐ Realitzar tasques de suport en qualsevol dels procediments
relacionats amb la venda online, gestió de xarxes socials i
Comunicació:
desenvolupament del pla de màrqueting.
Comunicació,
‐Informar sobre la comunicació bidireccional online a través
màrqueting i
de les xarxes socials, i comunicar i resoldre, sota supervisió,
Alt Urgell
investigació de
incidències amb els clients.
Març
5€/h
(La Seu
300h
mercats,
‐Suport a la creació de continguts, ja siguin per web o xarxes
(Flexible)
bruts*
d'Urgell)
màrqueting,
socials. Generar entrades i seguiment de xarxes socials.
publicitat,
‐ Realitzar qualsevol tasca de suport que es requereixi en
relacions públiques
cada moment segons necessitats de l'empresa.
o altres similars
‐ Seguiment de la competència i analitzar les accions pròpies i
les dels competidors
‐ Elaborar un informe amb les dades cercades, amb propostes
d'accions i/o campanyes adequades a l'empresa
Ribera
d'Ebre
(Móra
d’Ebre)

Març

5‐6
mesos

Màrqueting:
5€/h
Màrqueting/ Medi
bruts*
Ambient o similars

Màrqueting i seguiment de ventes
Elaboració de documents comercials
Renovació de la web

Altres requisits valorables

Bon tracte amb les persones
Treball en equip
Ofimàtica. Bon nivell d'excel i/o programa tractament
dades
Idiomes Català

Competències bàsiques d'orientació de la tasca, treball
en equip i iniciativa.
Anglès.

Requisits mínims:
Idiomes: domini del català i castellà (escrit, parlat i
llegit)
Coneixements bàsics de l'anglès
Coneixements mínims d'edició d'imatges (photoshop,
illustrator...)
Coneixements mínims de fotografia
Requisits valorables:
Disposició a l'aprenentatge
Capacitat de comunicació
Capacitat de treball en equip
Polivalència i adaptabilitat
Coneixements de xarxes socials i entorn web
Coneixements d'ofimàtica
Idiomes: angles i francès
Saber treballar amb autonomia i amb equip
Compromès amb el medi ambient

* El preu hora s’incrementarà en funció dels mínims requerits fixats per la remuneració de cada facultat/universitat.
Per inscriure‐us a les ofertes de Pràctiques ODISSEU heu d’enviar el vostre currículum i oferta d’interès. Consulteu quin és el contacte al web del projecte: www.odisseujove.cat

