BUTLLETÍ D'OFERTES

dilluns, 19 / setembre / 2022

La Xarxa per l’Ocupació fa aquest recull d’ofertes de feina per tal de facilitar l’accés a ofertes laborals del nostre entorn i són extretes de diferents pàgines web d'ofertes de feina.
Si esteu interessades en una oferta de feina del butlletí, heu de contactar amb l'organització que la gestiona l'oferta que trobareu a la columna "ORIGEN". A la columna "ACCÉS A
L'OFERTA" trobareu l'enllaç directe a l'oferta de feina. En la versió mòbil, algunes APP no reconeixen els enllaços, per tant, haureu de copiar l'enllaç al vostre navegador.
La Xarxa per l’Ocupació no es fa responsable del contingut dels anuncis publicats ni garanteix, ni es responsabilitza de la veracitat, exactitud o validesa dels anuncis publicats.

OFERTA DE FEINA

EMPRESA -

DATA

REQUISITS, PERFIL SOL·LICITAT, DESCRIPCIÓ

ACCÉS A L'OFERTA

ORIGEN

https://tuit.cat/6080x

EUROFIRMS

1

Operari/a de magatzem

Mollerussa

19/09/2022

Càrrega i descàrrega de camions amb carretó elevador,
organització i ordre del magatzem, entre d'altres.
Experiència d'1 any en magatzem. Carnet de carretó
elevador en vigor.

2

Soldador/a

Tàrrega

19/09/2022

Experiència de 4 anys. Soldadura TIG, MIG MAG
elèctrode, interpretació de plànols, fabricació de
serralleria i muntatge d'estructures.

https://acortar.link/4YZXAT

Infojobs

3

Electromecànic/a

Agramunt

19/09/2022

Requisits: FP, 1 any d´experiència

https://acortar.link/4uFZ2p

Feina Activa

4

Operaris/es

Cervera

19/09/2022

Veure condicons a l´oferta

https://acortar.link/UaJQBE

Feina Activa

5

Auxiliar de cuina amb
certificat de discapacitat

Vallfogona de
Balaguer

19/09/2022

Requisitis: disposar d´un certificat de discapacitat
reconeguda i està en situació d´atur.

rmartinezm.inserta@fundaci
ononce.es

Portalento

6

Auxiliar de jardineria amb
certificat de discapacitat

Lleida

19/09/2022

Requisitis: disposar d´un certificat de discapacitat
reconeguda i està ens ituació d´atur. 10 VACANTS

rmartinezm.inserta@fundaci
ononce.es

Portalento

7

Repartidor Carnet C

Palau
d'Anglesola

19/09/2022

8

Tècnic/a orientador/a

Balaguer

19/09/2022

9

Tècnic/a prospector/a

Balaguer

19/09/2022

10

Professional de d'educació
en el lleure infantil i
juvenil

Lleida

11

Tècnic d'Ocupació

12

Repartir aliments. Disponibilitat carnet C i jornada
completa.
OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Tècnic orientador pel
procediment de concurs oposició i la formació d’una
borsa de treball. Termini: 06/10/2022

https://cutt.ly/1Vsgjq6

Randstad

https://tuit.cat/lqrgr

Ajuntament de
Balaguer

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Tècnic prospector pel
procediment de concurs oposició i la formació d’una
borsa de treball. Termini: 06/10/2022

https://tuit.cat/R98ki

Ajuntament de
Balaguer

19/09/2022

OFERTA PÚBLICA: Constitució d'una Borsa de treball de
places de Professional de l'educació en el lleure infantil i
juvenil. Termini: 29/09/2022

https://tuit.cat/ouptk

Consell Comarcal del
Segrià

Lleida

19/09/2022

OFERTA PÚBLICA: Constitució d'una Borsa de treball de
places de Tècnic d'ocupació. Termini: 29/09/2022

https://tuit.cat/tc8Gt

Consell Comarcal del
Segrià

Tècnic/a en Treball Social

Montblanc

19/09/2022

OFERTA PÚBLICA: Constitució d'una Borsa de treball de
tècnic en Treball Social. Termini: 26/09/2022

https://tuit.cat/l95JA

Consell Comarcal de la
Conca de Barberà

13

Tècnic/a en Educació
Social

Montblanc

19/09/2022

OFERTA PÚBLICA: Constitució d'una Borsa de treball de
tècnic en Educació Social. Termini: 26/09/2022

https://tuit.cat/jp36b

Consell Comarcal de la
Conca de Barberà

14

Pintor/a amb certificat de
discapacitat

Anglesola

19/09/2022

Tasques de pintura industrial, es treballa en altures.
Jornada completa. Indispensable certificat de
discapacitat mínim d'un 33%.

gminguell@aspid.cat

ASPID

15

Operari/ de magatzem
amb certificat de
discapacitat

Anglesola

19/09/2022

Tasques de suport a magatzem, reposició de recanvis
entre altres. Jornada completa. Indispensable certificat
de discapacitat mínim d'un 33%.

gminguell@aspid.cat

ASPID

16

Soldador/a amb certificat
de discapacitat

Anglesola

19/09/2022

Soldar maquinària industrial. Jornada completa.
Indispensable certificat de discapacitat mínim d'un 33%.

gminguell@aspid.cat

ASPID

17

Operari/a de producció
amb certificat de
discapacitat

Bellpuig

19/09/2022

Producció de peces i revisió de la qualitat d'aquestes.
Jornada completa. Indispensable certificat de
discapacitat mínim d'un 33%.

gminguell@aspid.cat

ASPID

18

Operari/a de la
construcció

Anglesola

19/09/2022

Tasques de la construcció i experiència en el sector.
Jornada completa i valorable carnet de conduir.

gminguell@aspid.cat

ASPID

gminguell@aspid.cat

ASPID

19

Forner/a

Urgell

19/09/2022

Suport en la elaboració de pa, brioxeria i pastisseria.
Disposar de carnet de conduir i vehicle propi per arribar
al lloc de treball.

20

Responsable de gestió
d'aparcament

Lleida

19/09/2022

Tasques: control econòmic i d'activitat, gestió comercial
i manteniment d'instal·lacions. Formació superior.
Jornada completa i experiència en gestió.

lmiranda@aspid.cat

ASPID

21

Teixidor/a

Cervera

19/09/2022

Gestió i manipulació de màquines teixidores, reposició
de bobines. No es necessàri experiència ni formació
però la persona ha de ser habilidosa.

gminguell@aspid.cat

ASPID

22

Operari/a de neteja

Mollerussa

19/09/2022

Tasques de neteja d'oficines, wc's i xzones comunes.
Jornada parcial i disponibilitat de vehicle propi.

abademunt@aspid.cat

ASPID

23

Auxiliar administratiu
amB certificat de
discapacitat.

Lleida

19/09/2022

Tasques administratives al departament de laboral.
Jornada completa. Imprescindible certificat de
discapacitat.

imartinez@aspid.cat

ASPID

24

Recanvista concessionari

Bellpuig

17/09/2022

Requisits: CFGS Automoció i dos anys d´experiència.

https://acortar.link/24buT2

Infojobs

25

Operari/a proudcció

Tàrrega

17/09/2022

Operaris/as de producció per a incorporar en important
empresa client del sector metall.

https://acortar.link/JtuIDG

Infojobs

https://acortar.link/S30T3b

Infojobs

https://acortar.link/XelxnU

Infojobs

26

Responsable de botiga

Agramunt

17/09/2022

Missió: Millorar i incrementar les vendes de la botiga.
Millorar els resultats tant en les seccions com en
l'autoservei. Minimitzar els minvaments i les perdudes.

27

Gestor/a de trànsit
nacional

Tàrrega

17/09/2022

Requisits: CFGS transport i logística, un any
d´experiència i domini d´anglés.

28

Comercial de venda

Tàrrega

17/09/2022

Requisits: passió per al comerç, valorable experiència de
https://acortar.link/UShRP6
comercial i flexibilitat horària.

Infojobs

29

Compatble

Balaguer

17/09/2022

Suport als departaments de finances i facturació
mitjançant tasques variades com la gestió d'albarans i
factures o la revisió, entre altres.

30

Cap Financer/a

Lleida

16/09/2022

Responsable del control econòmic-financer de dos
companyies, tasques de supervisió de la gestió
comptable, seguiment i control de costos, liderar equip.

https://tuit.cat/GXDEf

Òptima

31

Planificació i control de
producció

Tàrrega

16/09/2022

No és requereix experiència prèvia, imprescindidble
disposar d'estudis en enginyeria agrònoma o bé
enginyeria química: tècnica i superior.

vribalta@key.es // 973 310
102

OFICINA JOVE

https://acortar.link/reclPv

Infojobs

32

Monitor/a de pàdel

Golmés

16/09/2022

Consell Esportiu del Pla d'Urgell, busca monitor/es de
pàdel per les pistes de l'Esplai Esport.

ceplaurgell.cat // 661 26 43
28

OFICINA JOVE

33

Electromecànic/a

Bellpuig

16/09/2022

Manteniment preventiu i correctiu de la maquinària
industrial, manteniment d'instalacions, gestió d'averies.

https://tuit.cat/6l4eu

EUROFIRMS

34

Operari/a de taller

Les Borges
Blanques

16/09/2022

Tasques de neteja i ordre del lloc de treball, preparació
del material, construcció d'estructures metàliques, etc..

https://tuit.cat/p1g9j

EUROFIRMS

https://acortar.link/lRLnSG

Infojobs

35

Auxiliar de planta

Balaguer

16/09/2022

Busquem auxiliar de planta de fabricació de formigó. El
treball es realitzarà en el complex industrial planta del
Corb de Balaguer. Vehicle propi

36

Auxiliar administratiu/va

Bell-Lloc
d´Urgell

16/09/2022

Entrada i sortida de mercaderies, balancejos, control de
magatzem, contacte directe amb personal de
magatzem...CFGM

https://acortar.link/y8iWoz

Infojobs

37

Gerocultor/a

Balaguer

16/09/2022

Es necessita GEROCULTOR/A a jornada completa per
cobrir excedència.

https://acortar.link/Tc5rCy

Feina Activa

38

Guia personal reserves i
atenció al públic

16/09/2022

Guia de visites i activitats, i tasques de recepció en un
centre de marca d’una important marca alimentaria
catalana.

https://acortar.link/KMboxF

Feina Activa

39

Funcions i requisits de la
vacant TÈCNIC/A DE
PROJECTES

16/09/2022

Anàlisi tecnicoeconòmica de l'obra, generar
documentació tècnica, gràfica i detalls constructius amb
l’eina Autocad. Experiència demostrablede mínim 5
anys. CFGS.

https://tuit.cat/Flpoa

Infofeina Ref. 177144

Tàrrega

Tàrrega

16/09/2022

Anàlisi tecnicoeconòmica de l'obra. Gestió i
dimensionament de l'equip d'obra, optimització de
recursos humans i materials. Experiència demostrable
de mínim 10 anys. Jornada intensiva.

https://tuit.cat/3w4v0

Infofeina Ref. 177063

Comarca Urgell

16/09/2022

Interpretació de plànols, soldadura TIG, MIG MAG
elèctrode, fabricació de serralleria i muntatge
d'estructures. Experiència 4 anys.

https://tuit.cat/5l7nl

Infofeina Ref. 177201

Molleurssa

16/09/2022

Operari/a de maquinària, control de qualitat i lectura i
interpretació de plànols. Torns diurns rotatius.

https://cutt.ly/YVsvQnY

Randstad

https://cutt.ly/6VsbHR5

Randstad

40

Tècnic direcció i gestió
d'obra

Comarca Urgell

41

SOLDADOR/A

42

Operari sector metalurgia

43

Recanvista

Guissona

16/09/2022

Recepció de material i atenció i subministrament de
recanvis, aprovisionament de material al taller, entre
altres. Jornada com pleta.

44

Op. Càrrega i descàrrega

Guissona

16/09/2022

Càrrega i descàrrega manual de productes alimentàris.

https://cutt.ly/OVsnrYG

Randstad

45

Operari/a de tall

Molleurssa

16/09/2022

Tall amb màquina làser, lectura i interpretació de
plànols control de qualitat entre altres. Es treballa a
torns.

https://cutt.ly/uVsm0mU

Randstad

46

Tractorista

Molleurssa

16/09/2022

https://cutt.ly/yVsQilc

Randstad

47

Recanvista

Molleurssa

16/09/2022

https://cutt.ly/TVsQ1bI

Randstad

48

Responsable Planificació i
Producció Industrial

Mollerussa

16/09/2022

https://cutt.ly/5Va24IX

ISPROX

Conducció de tractor i pala carregadora i experipencia
en el sector.
Control d'estocks, registre d'entrada i sortida de
mercaderies entre altres. Jornada completa i horari
partit.
Mirar detalls a l'enllaç

49

Administratiu/va tècnic/a
en assegurances

Guissona

16/09/2022

Administratiu/va d'assegurances per a les noves oficines
de Lleida.

https://tuit.cat/xKsZj

BonÀrea

50

Mecànic/a vehicles
industrials

Lleida

15/09/2022

Reparació i manteniment de camions i autocars.
Inspeccions periòdiques. Jornada completa.

https://tuit.cat/pG352

EUROFIRMS

51

Xapista vehicles

Lleida

15/09/2022

Reparació, pintura, montatge ,desmontatge, inspeccions
periòdiques,...

https://tuit.cat/gWefo

EUROFIRMS

52

Tècnic/a comptable

Les Borges
Blanques

15/09/2022

Tasques de comptabilitat general,recolzament en
l'audioria, atenció a clients i proveïdors, entre d'altres.

https://tuit.cat/wzA1f

EUROFIRMS

53

Personal de magatzem

Tàrrega

15/09/2022

Requisits: coneixements en electricitat, mecànica... 1
any d´experiència i domini del paquet office.

https://acortar.link/zpGIXi

Infojobs

54

Conductor/a camió

Tàrrega

15/09/2022

Requisits: carnet C1+E. Experiència de 6 mesos.

https://acortar.link/WFyjat

Feina Activa

55

Repartidor/a

Balaguer

15/09/2022

Oferta de feina a temps complert, de dilluns a divendres
amb contracte indefinit.

https://acortar.link/xRfl2M

Feina Activa

56

Engenyer/a

Cervera

15/09/2022

Veure condicions a l´oferta

https://acortar.link/S8L7co

Feina Activa

https://tuit.cat/WKzj9

Enfoc - Grup alba

https://cutt.ly/4VstpLQ

Randstad

57

Tècnic/a a departament
de producció.

Tarrega

15/09/2022

Planificació i control de la producció per empresa
industrial dedicada a la fabricació de prodcutes
fitosanitaris. Grau en enginyeria agrònoma o bé
enginyeria química; tècnica o superior

58

Carretoner/a

Lleida

15/09/2022

Càrrega i descàrrega, control i ubicació de mercaderies.
Jornada completa.

59

Dependent/a

Lleida

15/09/2022

Gestió i ortganització de la botega i dels productes,
control d'estocks i gestió d'incidències, entre altre.
Jornada completa i horari partit.

60

Director/a Administratiu i
Financer

Tàrrega

15/09/2022

Mirar detalls a l'enllaç

https://cutt.ly/wVa2ZpW

ISPROX

61

Tècnic/a Departament de
Producció

Tàrrega

15/09/2022

Tasques:planificació i control de producció per empresa
indust. productes fitosanitaris. Estudis: enginyeria
agrònoma o química. Incorporació immediata

vribalta@key.es

TOT

62

Atenció al públic i guiatge
d'activitats (Tàrrega)
(Ref.591)

15/09/2022

Persona per a realitzar visites guiades i activitats per a
tot tipus de públic sobre alimentació i educació
ambiental. Horari de caps de setmana.

https://tuit.cat/rnrZc

Centre la Solana

63

Tècnic/a Departament de
Producció (Tàrrega) (Ref.
586)

Tàrrega

15/09/2022

Planificació i control de producció per empresa
industrial dedicada a la fabricació de productes
fitosanitaris.

https://tuit.cat/ig7A5

Centre la Solana

64

Xòfer/esa carnet C +CAP

Tàrrega

14/09/2022

Responsable de conduir camió per la zona de Tàrrega i
pobles. Manteniment del camió.

https://tuit.cat/9NV25

ADECCO

65

Mecànic/a

Tàrrega

14/09/2022

Responsable del manteniment i reparació de camions o
vehicles industrials. Canvi d'oli, frens... Es valora
coneixements en electricitat.

https://tuit.cat/bF7p0

ADECCO

66

Manipulador/a

Mollerussa

14/09/2022

Tasques de manipulació del producte, control de
qualitat, neteja i ordre del lloc de treball.

https://tuit.cat/37lj6

EUROFIRMS

67

Electricista industrial

Mollerussa

14/09/2022

Tasques de muntatge quadres elèctrics, tasques de
cablejat, verificar o canviar generadors elèctrics, entre
d'altres.

https://tuit.cat/W4zal

EUROFIRMS

Tàrrega

https://cutt.ly/VVsWhrC

Iman Temporing

68

Operari de teler/a

Cervera

14/09/2022

Tasques de teler, imprescindible carnet de conduir i
vehicle propi. Persona amb compromís i amb bona visió
ja que es treballa amb fils. Horaris nocturns.

ocupacio@urgell.cat

Consell Comarcal de
l'Urgell

69

ADMINISTRATIVO/A
CONTABLE

Tarrega

14/09/2022

Formació relacionada amb el lloc: Cicle formatiu de Grau
Superior en administració i finances, ADE, ...

https://tuit.cat/ed8b0

Sinergie

https://tuit.cat/0th1c

Sinergie

70

BACK OFFICE COMERCIAL

Bellpuib

14/09/2022

Gestió de cartera de clients, actualització i manteniment
de base de dades. Gestió i seguiment d'ofertes.
Facturació i cobraments

71

Guía Turístic

Lleida

14/09/2022

Recepció, atenció i orientació als clients, venta de
profuctes vinícoles i organitzar cates de vi. Anglés C1.

https://cutt.ly/WVstkM3

Randstad

72

Plegador/a

Lleida

14/09/2022

Ús de màquina plegadora de peces metàl·liques, carnet
de conduir i vehicle propi.

https://cutt.ly/oVsywOz

Randstad

73

Operari/a de bodega

Lleida

14/09/2022

Gestió d'entrada de camions a premsa, traspàs de
mercaderies, càrrega i descàrrega de cisternes, neteja i
manteniment de l'espai. Disponibilitat de vehicle propi.

https://cutt.ly/XVsy9gz

Randstad

74

Manipulador/a de residus

Lleida

14/09/2022

Triatge i classificació de residus, control del procés de
producció entre altres. Treball a torns, experiència en el
sector productiu i vehicle propi.

https://cutt.ly/BVsuwjn

Randstad

75

Operari/a de
piscinfactoria

Oliana

14/09/2022

Neteja de les diferents piscines i cura i manteniment
dels animals i de l'espai. Jornad completa i horari de
matí.

https://cutt.ly/6VsEVq1

Iman Temporing

76

Administratiu/va

Cervera

14/09/2022

Per empresa de construcció amb coneixements en
comptabilitat i facturació. Jornada completa i partida.
Incorporació immediata.

77

Venedor/a - Reposador/a
(Lleida) (Ref. 585)

Lleida

14/09/2022

Empresa en expansió del sector alimentari cerca
venedors/es-mossos/es de botiga.

https://tuit.cat/73cBm

Centre la Solana

78

Operari/a d'obra pública

Anglesola

13/09/2022

ESO finalitzada, formació conducció maquinària pesada.
Tasques de conducció maquinària pesada, construcció
obra pública, carga i descarga de materials

https://tuit.cat/c0LRE

EUROFIRMS

79

Mosso de magatzzem (
amb certificat de
discapacitat)

13/09/2022

Tasques de preparació de comandes, gestió d'albarans,
control de stocks, introducció de dades al sistema
informàtic, ubicació de material magatzem.

https://tuit.cat/5fwIw

EUROFIRMS

https://tuit.cat/yb34C

EUROFIRMS

Anglesola

mfarre@ccsegarra.cat

TOT

80

Fuster/a

Golmès

13/09/2022

Tasques de fabricació de finestres de fusta, ús de
maquinària de producció amb control numèric i
paràmetres, muntatge de peçes de fusta.

81

Maqunista làser

Molleurssa

13/09/2022

Control i mantenment de la màquina làser i conducció
de carretilla. Jornada completa.

https://cutt.ly/iVsRqKt

Iman Temporing

82

Professor/a de repàs de
Matemàtiques i Ciències
(Tàrrega) (Ref. 582)

Tàrrega

13/09/2022

Acadèmia cerca professionals de l'Educació per realitzar
classes de repàs de matemàtiques i ciències per
l'alumnat de Secundària i Batxillerat.

https://tuit.cat/dOuik

Centre la Solana

83

Administratiu/iva
comptable (Bellpuig) (Ref.
581)

Bellpuig

13/09/2022

Persona per tasques administratives i comptables.

https://tuit.cat/B6oqx

Centre la Solana

84

Adjunt /a de producció i
manteniment

85

Tècnic/a en direcció i
gestió d'obra

86

Export & Logístics Officer

87

Enginyer/a junior per a
instal·lacions solars.

88

Personal per instal·lacions
solars

89

90

Mecànic/a de vehicles

Tècnic/a de Projectes

12/09/2022

GS en mecànica o superior. Experiència mínima de 2
anys com a responsable de producció.

https://tuit.cat/LIjSn

EUROFIRMS

Tàrrega

12/09/2022

Requisits: Experiència mínima de 10 anys com a tècnic
en direcció i gestió d'obra en el sector del metall.
Contracte indefinit i incorporació immediata.

ocupacio@urgell.cat

Consell Comarcal de
l'Urgell

Pla d'Urgell

12/09/2022

Tasques de suport logístic a la venta, enviament
d'ofertes i seguiment d'enviaments. Fer seguiments de
càrregues. Atenció al client, etc...

https://tuit.cat/wtf8z

Infofeina - Ref. 171903

12/09/2022

Estudis i projectes de instal·lacions solars. Legalitzacions
i tràmits amb ajuntaments. Compres de material.
Contracte indefinit. Jornada completa. Salari segons
vàlua.

https://tuit.cat/jb81P

Enfoc - Grup alba

12/09/2022

Muntatge, instal·lació, posada en marxa i manteniment,
treballs en sistemes de climatització entre altres.
Contracte indefinit. Jornada completa. Estudis mínims
FPI / CFGM o FPII/ CFGS

https://tuit.cat/Tr8qD

Enfoc - Grup alba

12/09/2022

Manteniments i reparacions de vehicles industrials
(camions, furgonetes). FP Mecànica o electrònica i 1 o 2
anys d'experiència. Contracte indefinit jornada completa

https://tuit.cat/df4L9

Enfoc - Grup alba

12/09/2022

Tasques d’especejament, realització i interpretació de
plànols(Autocad). Formació de CFGS en edificació i obra
civil, mecànica o similar. Amb experiència .

jcarrera@ccsegarra.cat

TOT

Cervera

Tàrrega

Tàrrega

Tàrrega

Tàrrega

12/09/2022

Experiència en sector el metall i serralleria metàl·lica,
carnet de conduir, CFGS, interpretació de plànols i
coneixement d'Office i Autocad.

jcarrera@ccsegarra.cat

TOT

Les Garrigues

11/09/2022

Es requereix experiència en instal·lacions i reparacions
elèctriques, climatització i fontaneria. Jornada completa.

https://tuit.cat/2qQS1

Infofeina - Ref. 174821

Les Garrigues

11/09/2022

Es imprescindible tenir titulació de Treball Social (grau o
diplomatura). Es valorarà experiència en salut mental i
en l'àmbit de la infància.

https://tuit.cat/gzaZo

Infofeina - Ref. 175313

Anoia

11/09/2022

Experiència en sector d'arts gràfiques. Torn inicial de
matí i després torn tard; però cal disponibilitat horària
completa. 3 mesos per ETT + Incorporació a empresa
segons vàlua.

https://tuit.cat/x4Y9r

Infonfeina-Ref. 173550

Enginyer/a de producció

Lleida

11/09/2022

Planificació de producció, gstionar indicadors de
productivitat, consum, etc… Es requereix titulació
d'enginyeria industrial o mecànica. Jornada partida.

https://tuit.cat/rn0ky

Infofeina - Ref. 172820

96

Enginyer/a oficina tècnica

Lleida

11/09/2022

Es requereix enginyeria industrial mecànica i 2 o 3 anys
d'experiència. Coneixements de solidworks i dissey
industrial mecànic en programes 3D.

https://tuit.cat/Fv8mx

Infofeina - Ref. 173923

97

Tècnic/a comptable

Lleida

11/09/2022

Es requereix titulació ADE o empresarials i 3 anys
d'experiència. Jornada completa de dilluns a divendres.

https://tuit.cat/D7qr0

Infofeina - Ref.175383

10/09/2022

Empresa dedicada a la distribució de paqueteria. Es
requereix experiència en el sector de logística. Jornada
completa partida.

https://tuit.cat/Dw65R

Infofeina - Ref.171961

91

Tècnic/a en direcció i
gestió d'obra

Tàrrega

92

Electricista

93

Treball Social CRAE

94

Operari/a plegadora arts
gràfiques

95

98

Administratiu/va logísitica

Lleida

99

Soldador/a

Granyanella

09/09/2022

100

Tècnic/a comercial

Lleida

09/09/2022

101

Tècnic mitjà de la Unitat
de Contractació

Cervera

09/09/2022

102

Tècnic mitjà de la Unitat
de Contractació

Cervera

09/09/2022

103

Auxiliar especialista de la
línia de Lleida - La Pobla
de Segur

Lleida

104

Mosso de magatzem

105

Tasques de soldadura d'estructures de caldería
industrial. Soldadura de ferro, alumini i INOX.

https://tuit.cat/23jbP

EUROFIRMS

https://tuit.cat/c3A3k

Infofeina - Ref.174333

https://tuit.cat/u0Exw

Ajuntament de
Cervera

OFERTA PÚBLICA: Tècnic/a Mig Administració general,
adscrit a la Unitat de Contractació via concurs oposició.
Termini: 22/09/2022

https://tuit.cat/u0Exw

Ajuntament de
Cervera

09/09/2022

OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places d'Auxiliar
especialista de la línia de Lleida - La Pobla de Segur.
Termini: 25/09/2022

https://tuit.cat/3Bw6k

Ferrocarrils de la
Generalitat de
Catalunya

Tàrrega

08/09/2022

Descàrrega de mercaderia, preparació de demandes,
control d'entrada i sortida de materiall, gestió de
documentació i albarans.

https://tuit.cat/ybeUR

ADECCO

Operari/a de producció

Bellpuig

08/09/2022

Peó de maquinària. Requisits: experiència mínima de 2
anys en el sector industrial,

https://tuit.cat/Xtp1i

EUROFIRMS

106

Operari/a de magatzem

Mollerussa

08/09/2022

Tasques de càrrega i descàrrega de camions amb carretó
elevador, organització del magatzem, entre d'altres..

https://tuit.cat/hlG3a

EUROFIRMS

107

Tècnic d'Educació Infantil

Alcarràs

08/09/2022

OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places de Tècnic
d'Educació Infantil. Termini: 28/09/2022

https://tuit.cat/dobjr

Ajuntament d'Alcarràs

Es requereix experiència mínim d'un any del sector
comercial i del món de l'embalatge i caixes de cartró.
Vehicle d'empresa. Jornada completa.
OFERTA PÚBLICA: Tècnic/a Mig Administració general,
adscrit a la Unitat de Contractació via concurs oposició.
Termini: 22/09/2022

108

Educador social

Lleida

08/09/2022

OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places d'Educador
social per al Servei d'Intervenció Socioeducativa.
Termini: 29/09/2022

https://tuit.cat/aOy28

Consell Comarcal del
Segrià

109

Ajudant de cuina els caps
de setmana

Barberns

07/09/2022

Preparació de dinars i sopars, suport al cuiner. Jornada
laboral: Dissabtes, diumenges i festius.

https://tuit.cat/8d060

ADECCO

110

Tècnic/a de RRHH

Bellpuig

07/09/2022

Selecció de personal de la planta de producció, plans
d'acollida i formació, gestió de documentació
contractual, control i gestió del personal de plantilla.

https://tuit.cat/kuGGv

EUROFIRMS

111

Tècnic/a de manteniment

Guissona

07/09/2022

Tasques de manteniment preventiu i correctiu de les
línies de producció. Resolució d'averies, instal·lació de
maquinària industrial electrica

https://tuit.cat/5kXx7

EUROFIRMS

112

Administratiu/va
logíostica expedicions

Mollerussa

07/09/2022

Gestió de documentació per contractació de camioners,
seguiment d'arribades/sortides, control facturació,
atenció clients i atenció telefònica, entre d'altres.

https://tuit.cat/nWpfB

EUROFIRMS

113

Arquitecte/a Tècnic/a

Mollerussa

07/09/2022

Funcions de direcció de l'execució d'obra. Rehabilitació,
reparació i consolidació d'edificis ja construïts.

https://tuit.cat/c6XUm

EUROFIRMS

114

Tècnic/a laboral

l'Urgell

07/09/2022

Suport administratiu a departament de nova creació.

https://tuit.cat/l70ft

Infofeina - Ref. 176283

115

Operari/a de
manteniment

07/09/2022

Persona encarregada del manteniment correctiu i
preventiu de la fàbrica, coneixement de soldadura,
hidràulica, electricitat i pneumàtica

https://tuit.cat/74pGn

Infofeina - Ref. 173891

l'Urgell

116

Enginyer/a tècnic/a de
projectes

117

Responsable de compres

118

Personal magatzem amb
carnet de carretoner/a

l'Urgell

Urgell

Anoia

07/09/2022

Empresa de consultoria medioambiental i projectes
busca la incorporació d'un nou tècnic per ajudar al
desenvolupament del projecte empresarial de la
companyia

https://tuit.cat/Nfh6M

Infofeina - Ref. 176282

07/09/2022

Es responsabilitzarà de realitzar totes les compres de
subministres i material que necessita l'empresa. Jornada
completa de dilluns a divendres.

https://tuit.cat/pHeoa

Infofeina - Ref. 172345

07/09/2022

Les propies de l'operativa de magatzem , càrrega i
descàrraga i moviments de magatzem. De 17:30a 1:30
de la matinada

https://tuit.cat/Da4W9

Infofeina-Ref. 172221

https://tuit.cat/vZemY

Sinergie

119

Operari/a de producció

Vilagrassa

07/09/2022

Experiència com a operari/ària en planta de producció.
Valorable experiència al sector metall.
Carnet B1 i vehicle propi. Valorable disposar de carnet
de carretó elevador vigent..Jornada completa.

120

Pastisser/a (Bellpuig)
(Ref.579)

Bellpuig

07/09/2022

Es cerca pastisser/a que persona que sàpigui fornejar i
panificar.

https://tuit.cat/jElK5

Centre la Solana

121

Responsable qualitat,
seguretat i medi ambient

Cervera

06/09/2022

Formació en Enginyeria tècnica mecànica, química o
industrial. Disponibilitat per viatjar a escala nacional i
intermacional de forma ocasional.

https://tuit.cat/VGW8I

ADECCO

122

Paleta

Anglesola

06/09/2022

Tasques de preparació de material, obra civíl i paleta en
construccions d'estructures metàliques.

https://tuit.cat/OsQE9

EUROFIRMS

123

Administratiu/va

Cervera

06/09/2022

Gestió administrativa, introducció de dades, ús d'Excel,
Word, gestió de correus i control i seguiment de clients

https://tuit.cat/PGy5p

EUROFIRMS

124

Paleta

Mollerussa

06/09/2022

Preparació de materials, reparació,reformes d'edificis i
obra nova.

https://tuit.cat/vP96d

EUROFIRMS

125

Responsable de
magatzem

Anglesola

05/09/2022

Funciones de cap de magatzem. Gestió, control,
supervisió. Càrrega i descàrregar amb carretó.

https://tuit.cat/WKf4i

EUROFIRMS

126

Operari/a maquinista

Anglesola

05/09/2022

CFGM o CFGS en electromecànica o superior.
Experiència mínima d'1 any.

https://tuit.cat/11ovT

EUROFIRMS

https://tuit.cat/20fgX

EUROFIRMS

127

Operari/a metall

Cervera

05/09/2022

Experiència de 2 anys en el sector metall. ESO
finalitzada. Carnet de carretó elevador i pont grua.
Jornada complerta

128

Responsable oficina
tècnica

Balaguer

05/09/2022

Empresa dedicada a la instal·lació de finestres i
tancaments, situada a Balaguer, necessita incorporar
un/a Responsable Oficina Tècnica.

https://cutt.ly/5FvhnyO

Infofeina - Ref. 173114

129

Responsable de qualitat i
media ambient

Lleida

05/09/2022

Es requereix estudis superiors relacionats en qualitat o
media ambient i experiència de 4 anys. Jornada
completa. Feina estable

https://tuit.cat/5deu4

Infofeina - Ref. 172383

130

Responsable de
departament laboral

05/09/2022

Es requereix grau en Relacions laborals o similar i
experiència de 3 anys en llocs similars. Jornada
completa. Feina estable

https://tuit.cat/6cPiB

Infofeina - Ref. 176197

05/09/2022

Es requereix carnet de conduir. Persona molt polivalent.
Es valorarà experiència en programes d'inserció laboral.
Contracte indefinit, jornada completa.

https://tuit.cat/vozie

Enfoc - Grup alba

131

Insertor laboral

Lleida

Tàrrega

132

Repartidor/a (Certificat de
discapacitat)

La Fuliola

05/09/2022

Transport de materials (no pesants) entre els diferents
centres de treball de l'empresa.

https://cutt.ly/LGSK86n

Enfoc - Grup Alba

133

Tècnic/a atenció a
persones en situació de
dependència

Urgell

05/09/2022

Personal per residència geriàtrica. Titulació mínima per
complir amb els requisits (CP, CFGM i CFGS).

https://cutt.ly/EI1tjbH

Enfoc - Grup Alba

134

Ajudant/a de cambrer/a

Urgell

05/09/2022

Preparació de les taules, d'organitzar-les, de la correcta
disposició de les cadires i de la preparació de tot el
servei de taula. Elaboracions bàsiques de cuina.

https://tuit.cat/7lFoy

Enfoc - Grup alba

05/09/2022

Tasques pròpies del servei de neteja. Escombrar, passar
la mopa, fregar el terra, treure la pols, buidar la
brossa…Imprescindible tenir carnet de conduir.
Valorable experiència previa.

https://tuit.cat/gdKkj

Enfoc - Grup alba

https://tuit.cat/uImj5

Enfoc - Grup Alba

135

Operari/a de neteja

Tàrrega

136

Treball social

Tàrrega

05/09/2022

tasques pròpies com a treballador/a social. Treball
àmbit multidisciplinari, familia, comunitari i amb els
recursos de la zona

137

LOGOPEDA

Tàrrega

05/09/2022

Dissenyar , executar i dirigir el pla d'intervenció de
llenguatge atenent a criteris d'adequació, de validesa i
d'eficiència. 6a8 hores a la setmana

https://tuit.cat/qb8T0

Enfoc - Grup Alba

138

Repartidor/a

Guissona

05/09/2022

Repartidor/a para la zona de Lleida.

http://scur.cat/E07Z45

BonÀrea

139

Enginyer Projectista
Fotovoltaica

Tàrrega

02/09/2022

Mirar detalls a l'enllaç

https://cutt.ly/eCJbbvl

ISPROX

140

Back Office Comercial

Bellpuig

02/09/2022

Mirar detalls a l'enllaç

https://cutt.ly/tCJngw3

ISPROX

141

Peó de serveis diversos

Vimbodí i
Poblet

02/09/2022

OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places de Peó de
serveis diversos. Termini: 22/09/2022

https://tuit.cat/hY2El

Ajuntament de
Vimbodí i Poblet

142

Mosso/a de Magatzem

Guissona

01/09/2022

Tasques de càrrega i descàrrega, organització del
magatzem, manipulació de productes proveedors
externs.

https://tuit.cat/I33Ao

ADECCO

https://tuit.cat/N7gdD

Sinergie

143

Operari/a maquinista

Lleida

01/09/2022

Es valorarà tenir carnet de carretoner/a. Jornada
completa de dilluns a divendres en torns rotatius.
Contracte de 2 mesos inicial amb possibilitat de ser
estable.

144

Dissenyador/a gràfic textil

Agramunt

31/08/2022

Tasques de disseny amb Adobe Ilustrator i Photoshop.
Selecció de colors, gestió procés d'estampació per
sublimació.

https://tuit.cat/i6o7W

ADECCO

145

Operari/a

Tàrrega

30/08/2022

Et responsabilitzaràs del control de producció de
màquines, muntatge, etiquetatge i control de qualitat.

https://tuit.cat/z1Xd9

ADECCO

146

Expenedor/a de benzinera
amb restaurant
(Granyanella) (Ref. 575)

Granyanella

30/08/2022

Expenedor/a de benzinera amb restaurant.

https://tuit.cat/oqOZd

Centre la Solana

147

Cambrer/a d'habitacions
(Ref. 557)

Rocallaura

30/08/2022

Establiment hoteler de la Vall del Corb necessita
incorpora al seu equip personal amb experiència com a
cambrer/a d'habitacions.

https://scur.cat/449MP3

Centre la Solana

148

Doplomat/da en
infermeria

Mollerussa

29/08/2022

Coordinació amb l'ABS del Pla d'Urgell. Contracte
indefinit a jornada completa de dilluns a divendres.

https://tuit.cat/F29pi

Infofeina - Ref. 176641

149

Tècnic Magatzem/ Taulell

150

Administratiu/va a
jornada parcial

151

Tàrrega

26/08/2022

Mirar detalls a l'enllaç

https://cutt.ly/tCJbXgg

ISPROX

Lleida

25/08/2022

Gestió i tramitació d'expedients, elaboració i preparació
de documentació en català i castellà, introducció de
dades sistema de gestió, entre d'altres.

https://tuit.cat/FuabH

Montañés i Solé

Personal de neteja

Artesa de
Segre

25/08/2022

Es busca persona per dur a terme tasques de neteja en 2
oficines d'Artesa de Segre. Jornada laboral total de
5,75h/s.

rrhh@mullor.com

Consell Comarcal de
l'Urgell

152

Auxiliar de geriatria en
torn de tarda (Ref. 572)

Verdú

24/08/2022

Auxiliar de Geriatria per cobrir places vacants i/o
substitucions transitòries del personal.

https://tuit.cat/21h7I

Centre la Solana

153

Animador/a Turístic/a Dinamitzador/a

Rocallaura

22/08/2022

Tasques de d'atenció al client de l’Hotel, organització i
coordinació d’activitats de lleure dins i fora les
instal·lacions de l’Hotel

albertisasi@iberikhoteles.co
m

Consell Comarcal de
l'Urgell

154

Professor/a d'anglès (Ref.
541)

Tàrrega

22/08/2022

Acadèmia de Tàrrega necessita incorporar professionals
de l'Educació per realitzar classes de llengua anglesa.

https://scur.cat/84DFX3

Centre la Solana

155

Operari/a manteniment

Agramunt

17/08/2022

Tasques de reparació d'averies, instalació i reparació de
dipòsits, lectura de contador, revisió del cloro,
instal·lació de red d'aigua, potable i atenció al client.

https://tuit.cat/6a0Zu

ADECCO

16/08/2022

Responsable d'aprovisionament linies de producció,
control de màquines en línies de producció, ús de
carretilla elevadora, maneig de pont grua.

https://tuit.cat/nAI23

ADECCO

16/08/2022

Experiència i formació. S'ofereix contracte temporal
amb possibilitats reals d' incorporació a l' empresa.
Jornada completa horari rotatiu.

tsocialfuliola@serveislleida.c
om

Consell Comarcal de
l'Urgell

156

Operari/a de producció
torns

Tàrrega

157

Gerocultor/a Residència

La Fuliola i
Boldú

158

Psicòleg/ Psicòloga per
equip CDIAP

Tàrrega

11/08/2022

159

Enginyer/a

Linyola

10/08/2022

160

Comptable
/Administratiu/a

Borges
Blanques

10/08/2022

L'Empresa Vall Estructures de les Borges Blanques
necessita un /a tècnic/a comptable /administratiu/a

rgpd@grupvall.com

OFICINA JOVE

www.bit.ly/cv-campanyaagraria

OFICINA JOVE

Es requereix titulació superior en Psicologia i
experipencia valorable de 3 anys en atenció a la infancia.
https://tuit.cat/fh8WB
Contracte indefinit, jornada de 30 hores /setmana. matí
i tarda.
Empresa de serveis d'inginyeria necessita un deliniant
adminwess@wessproject.es
amb coneixement d'autocad en 2D i 3D

Enfoc - Grup alba

OFICINA JOVE

161

Recollida fruita

Pla d'Urgell

10/08/2022

Es necessita personal per la recollida de la fruita, les
persones inscrites formaran part d'una borsa de treball
per cobrir vacants campanya 2022

162

Enginyer/a producció

Cervera

10/08/2022

Elaboració de plans productius, conjuntament amb el
director de planta, gestió d'equips i ocordinació,
assegurar correcte funcionament de la planta, etc...

https://tuit.cat/iffbV

ADECCO

163

Tècnic/a auxiliar
Biblioteca

Vilanova de
Bellpuig

09/08/2022

Tècnic/a auxiliar de biblioteca, amb constitució de borsa
de treball per a la cobertura provisional de vacants.

https://tuit.cat/79I32

Consell Comarcal de
l'Urgell

164

Tècnic/a compartit/da de
joventut

Tàrrega

08/08/2022

165

Operari de construcció
(oficial i/o peó)

Anglesola

08/08/2022

166

Maquinista per retroexcavadora

Anglesola

08/08/2022

167

Assesor/a Venedor/a
mobles de cuina i banys

Tàrrega

08/08/2022

168

Tècnic/a de projectes

Tàrrega

Plaça de tècnic/a compartit/da de Joventut per
substitució d'incapacitat temporal i creació d'una borsa
de treball. Consultar bases a l'enllaç

https://tuit.cat/ncJB1

Consell Comarcal de
l'Urgell

ocupacio@urgell.cat

Consell Comarcal de
l'Urgell

ocupacio@urgell.cat

Consell Comarcal de
l'Urgell

Grau en Disseny d'Interiors

rrhh@seguiclima.com

Consell Comarcal de
l'Urgell

08/08/2022

Especejament, realització i interprètació de plànols en
AUTOCAD. Coneixement de perfils metal·lics i gestió de
projectes. CFGS Edificació i obra civil, mecànica o similar.

ocupacio@urgell.cat

Consell Comarcal de
l'Urgell

https://tuit.cat/4WiTQ

ADECCO

Empresa construcció busca operari per realitzar feines
de paleta. Imprescindible disposar de permís de conduir
B.
Empresa metall busca maquinista per retro-excavadora
amb la formació corresponent (moviments de terra).
També que disposi del permis C1 xofer de camió.. Es
valorarà experiència.

169

Encarregat/a secció

Cervera

05/08/2022

Formació mínima: CFGM o CFGS en Fabricación
Mecánica. Experiència i coneixement en el sector
industrial i gestió d'equips

170

Electromecànic/a

Tàrrega

03/08/2022

Tasques de manteniment de la maquinària,canvi de
plaques, electròniques, organització de material i eines,
entre d'altres.

https://tuit.cat/G36jv

ADECCO

171

Enginyer/a producció i
processos

Cervera

03/08/2022

Experiència mínima de 3-5 anys desenvolupant tasuqes
relacionades amb l'entorn industrial. Imprescindible
nivell alt d'anglès.

https://tuit.cat/xW38E

ADECCO

172

Ajudant de cambrer/a de
sala

Rocallaura

01/08/2022

Tasques de presa de comanda, servei d'àpats i begudes,
asuncionrivero@iberikhotele
Ordenació de la sala i terrassa, adeqüació de l'espai
s.com
abans d'obrir el local.

Consell Comarcal de
l'Urgell

Tasques de presa de comanda, servei d'àpats i begudes,
asuncionrivero@iberikhotele
ordenació de la sala i terrassa, adeqüació de l'espai
s.com
abans d'obrir el local.

Consell Comarcal de
l'Urgell

173

Cambrer/a de sala

Rocallaura

01/08/2022

174

Cambrer/a de pisos

Rocallaura

01/08/2022

Tasques de neteja d'habitacions, respondre a les
necessitats dels clients, reportar qualsevol problema
amb els hostes i habitacions, entre d'altres.

asuncionrivero@iberikhotele
s.com

Consell Comarcal de
l'Urgell

175

Operari/Operària de
Prefabricats de formigó
(Cervera) (Ref. 565)

Cervera

01/08/2022

Empresa d'obra civil necessita incorporar
operaris/operàries de prefabricats de formigó per la
seva planta industrial.

https://scur.cat/HM3XP3

Centre la Solana

176

Cuiner/a (Rocallaura) (Ref.
561)

Rocallaura

01/08/2022

Establiment hoteler de la Vall del Corb necessita
incorpora al seu equip personal amb experiència de
cuiner/a.

https://scur.cat/EZJB6A

Centre la Solana

177

Auxiliar de cuina
(Rocallaura) (Ref. 560)

Rocallaura

01/08/2022

Establiment hoteler de la Vall del Corb necessita
incorpora al seu equip personal amb auxiliar de cuina.

https://scur.cat/FKCXG9

Centre la Solana

178

Transport d'animals vius
(Agramunt) (Ref. 555)

Tàrrega

01/08/2022

Empresa de transport necessita incorporar una persona
amb experiència pel transport d'animals vius per la zona
de Catalunya.

https://tuit.cat/hohum

Centre la Solana

179

Assessor/a Comptable i
Fiscal

29/07/2022

Comptable Fiscal per gestionar i assessorar als clients.
Confecció de comptabilitat i balanços,tancaments
comptables, confecció d'informes, declaracions
tributàries,...

https://tuit.cat/o7IGg

Montañés i Solé

rrhh@precon.cemolins.es

Consell Comarcal de
l'Urgell

180

Operari/a

Lleida

Cervera

29/07/2022

Fabricació d'elements prefabricats que és realitzen en la
fàbrica. Requisits: Disponibilidad Inmediata. És valora
formació específica en PRL.

181

Gerent/a

LLleida

28/07/2022

Es busca persona amb visió general d’empresa i negoci,
amb capacitat de lideratge, proactiva, oberta, amb
capacitat d’anàlisi i capacitat de negociació, amb
autonomia.

182

Repartidor/a Dependent/a

Tàrrega

28/07/2022

Tasques de repartiment de mercaderia, atenció i
assessorament al client, cobrament, organització del
magatzem, entre altres.

https://tuit.cat/2uU7f

ADECCO

183

Administratiu/va

Bell-lloc
d'Urgell

27/07/2022

Valorable experiència administrativa en el ram de la
construcció.Incorporació immediata.

pladurgell@oficinajove.cat

OFICINA JOVE

184

Coordinador/a equip
tècnic

Lleida

27/07/2022

185

Infermer/a

Lleida/
Almacelles

27/07/2022

Treball en equip.Capacitat de prendre decisions i
adaptació a noves situacions.Habilitats comunicatives i
empatia.

lleidaseleccio@sdj.es

OFICINA JOVE

186

Administratiu/va de
Recursos Humans

Tàrrega

27/07/2022

Responsabilitat en la gestió administrativa del
departament, contractes, altes-baixes,nòmines.
Processos de selecció i ressolució d'incidències.

https://tuit.cat/M0c0c

ADECCO

187

Reposador/a

Agramunt

27/07/2022

Torn de matí: 08:00- 16:00 // Torn de tarda: 13:0021:00h.

servicio@grupoavance.eu

Consell Comarcal de
l'Urgell

https://tuit.cat/ynb6A

Òptima

Administració i gestió.Coordinació equip tècnic.Atenció i
coordinacio@colorsdeponen
assessorament individual i a families en concret.Català i
ts.cat
castellà. Permís conduir i cotxe propi.

OFICINA JOVE

26/07/2022

Es busca expenedor d'Estació de Servei. Persona
treballadora, amb bona presencia, activa i simpàtica.
Horari 07:00-15:00 // 15:00-23:00

dst.fonolleres@dstrucks.eu

Consell Comarcal de
l'Urgell

Bellpuig

22/07/2022

Funcions de reparació i manteniment dels equips i/o
màquines.

https://tuit.cat/LcxjV

Montañés i Solé

Palista. (Operari /a
compostatge)

Lleida

18/07/2022

Realització de feines a la planta de compostatge amb
l'ajuda de maquinària industrial.

cgonzalez@grinyo.com

Consell Comarcal de
l'Urgell

191

Cosidor/a

Tàrrega

14/07/2022

Requisits: Confecció de peces amb màquina plana o
overlock, talls, mesures i control de qualitat

https://tuit.cat/Hrp65

ADECCO

192

Enginyer/a industrial
especialista en energies
renovables

Lleida

13/07/2022

Funcions de realització de projectes d’energia
fotovoltaica, d’hidrogen i memòries. Gestió energètica,
direcció facultativa,etc..

https://tuit.cat/EhlIe

Òptima

193

Operari/a muntatge de
granjes

Agramunt

13/07/2022

Tasques de muntatge d'estructures de granja, reparació,
control i manteniment de les instal·lacions, entre
d'altres.

https://tuit.cat/bxolC

ADECCO

194

Assessor/a Comptable i
Fiscal

Lleida

12/07/2022

Tasques d'assessorament comptable i fiscal, confecció i
presentació de declaracions tributàries, elaboració i
presentació de llibres comptables, entre d'altres.

https://tuit.cat/T0Q5P

Òptima

188

Expenedor estació de
servei

Granyanella

189

Tècnic/a de manteniment

190

195

Secretari/ària Àrea
departametn Jurídic

196

Personal Construcció

197

Responsable de gestió
d'un centre de restauració

198

Agent pla de carrera

Lleida

Anglesola

Balaguer

Lleida

12/07/2022

Despatx d’advocats i assessoria fiscal de Lleida requereix
incorporar un/a Secretari/ària pel departament jurídic.

https://tuit.cat/dUq29

Òptima

23/06/2022

Tasques de construcció, rehabilitació i aïllaments de
façanes. Experiència en construccions, imprescindible
carnet de conduir.

sanahuja.suroisate@gmail.c
om

Consell Comarcal de
l'Urgell

21/06/2022

Cicle formatiu de grau superior. Experiència mínima de 5
anys en gestió d'un centre de restauració. Formació a
càrrec de l'empresa.

rrhh@aramark.es

Consell Comarcal de
l'Urgell

25/05/2022

Cerca de persones que vulguin incorporar-se a la red
dins del sistema Pla de Carrera; Nivell de formació
mínima de Graduat en ESO o equivalent.

albert.maza@generali.com
626 052 881

Consell Comarcal de
l'Urgell

