
OFERTA DE FEINA EMPRESA - LLOC DATA REQUISITS, PERFIL SOL·LICITAT, DESCRIPCIÓ ACCÉS A L'OFERTA ORIGEN

1
Transport d'animals vius 

(Agramunt) (Ref. 555)
Agramunt 01/08/2022

Empresa de transport necessita incorporar una persona 

amb experiència pel transport d'animals vius per la 

zona de Catalunya

https://scur.cat/KP9GX2
Centre la 

Solana

2
Teleoperador/a amb 

certificat de discapacitat
Lleida 01/08/2022

Recepció i emissió de trucades, ús de software i 

hardward, gestió de tràmits en funció dels protocols. 

Català, castellà i anglés.

imartinez@aspid.cat ASPID

3 Recepcionista Rocallaura 01/08/2022
Tasques de benvinguda i atenció al client de l'hotel, 

atenció telefònica, reserves, facturació.

asuncionrivero@iberikhotele

s.com // 607 84 94 37

Consell 

Comarcal de 

l'Urgell

4

Professor/a de repàs de 

Matemàtiques i Ciències 

(Tàrrega) (Ref. 512)

Tàrrega 01/08/2022
Preparar la docència i la matèria adaptada a l'alumnat, 

vetllar pel desenvolupament personal de l'alumnat
http://scur.cat/3H232A

Centre la 

Solana

BUTLLETÍ D'OFERTES

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.

dilluns, 1 / agost / 2022

https://scur.cat/KP9GX2
http://scur.cat/3H232A


5
Professor/a d'anglès 

(Tàrrega) (Ref. 541)
Tàrrega 01/08/2022

Acadèmia de Tàrrega necessita incorporat professionals 

de l'Educació per realitzar classes de llengua anglesa
https://scur.cat/84DFX3

Centre la 

Solana

6
Peixater/a (Tàrrega) (Ref. 

513)
Tàrrega 01/08/2022

Relació amb els clients. Tallar, filetejar i eviscerar peix 

per la seva venta a la botiga,...
https://scur.cat/A25NME

Centre la 

Solana

7

Operari/Operària del 

sector del metall 

(Bellpuig) (Ref. 522)

Bellpuig 01/08/2022

Empresa de Fusteria Metàl·lica necessita incorporar 

oficial 1a. o 2a. amb experiència professional en el 

sector del metall.

http://scur.cat/J8BPGM
Centre la 

Solana

8

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

9 Operari/a de producció Tàrrega 01/08/2022
Fabricació de material, pintar material, embalatge i 

càrrega i descàrrega de material jornada completa.
https://cutt.ly/3ZmcEZK Randstad

10

Manteniment de 

Maquinària Industrial 

(Barbens) (Ref. 543)

Barbens 01/08/2022
Manteniment preventiu i correctiu de la maquinària 

industrial de processament i envassat
https://scur.cat/F9YNXG

Centre la 

Solana

11

Expenedor/a de 

combustible (Granyadella) 

(Ref. 540)

Granyadella 01/08/2022

Gasolinera de la Granyadella necessita incorporar al seu 

equip personal per expendre combustible als 

automòbils, camions i motocicletes

https://scur.cat/7GL3LF
Centre la 

Solana

https://scur.cat/84DFX3
https://scur.cat/A25NME
http://scur.cat/J8BPGM
https://scur.cat/HM3XP3
https://cutt.ly/3ZmcEZK
https://scur.cat/F9YNXG
https://scur.cat/7GL3LF


12
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

13
Cambrer/a d'habitacions 

(Rocallaura) (Ref. 557)
Rocallaura 01/08/2022

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

14 Cambrer/a de sala Rocallaura 01/08/2022

Tasques de presa de comanda, servei d'àpats i begudes, 

Ordenació de la sala i terrassa, adeqüació de l'espai 

abans d'obrir el local.

asuncionrivero@iberikhotele

s.com // 607 84 94 37

Consell 

Comarcal de 

l'Urgell

15 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 // 607 84 94 37

Consell 

Comarcal de 

l'Urgell

16

Cambrer/a amb 

experiència (Rocallaura) 

(Ref. 559)

Rocallaura 01/08/2022

Establiment hoteler de la Vall del Corb necessita 

incorpora al seu equip personal amb experiència com a 

cambrer/a de sala.

https://scur.cat/CEHY5P
Centre la 

Solana

17

Auxiliar de soldadura i 

instal·lació d'estructures 

metàl·liques per a la 

construcció (Tàrrega) (Ref. 

Tàrrega 01/08/2022

Empresa de construcció necessita incorporar Auxiliar de 

soldadura i instal·lació d'estructures per obres i 

projectes de tota la península ibèrica

https://scur.cat/2GY2F5
Centre la 

Solana

18
Auxiliar de geriatria 

(Verdú) (Ref. 546)
Verdú 01/08/2022

Centre Redidencial necessita incorporar d'Auxiliar de 

Geriatria per cobrir places vacants i/o substitucions 

transitòries

https://scur.cat/8A3MNK
Centre la 

Solana

19
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

https://scur.cat/EZJB6A
https://scur.cat/449MP3
https://scur.cat/CEHY5P
https://scur.cat/2GY2F5
https://scur.cat/8A3MNK
https://scur.cat/FKCXG9


20
Ajudant de cambrer/a de 

sala
Rocallaura 01/08/2022

Tasques de presa de comanda, servei d'àpats i begudes, 

Ordenació de la sala i terrassa, adeqüació de l'espai 

abans d'obrir el local.

asuncionrivero@iberikhotele

s.com // 607 84 94 37

Consell 

Comarcal de 

l'Urgell

21 Administratiu/va logísitica Lleida 01/08/2022

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

22 Tècnic/a laboral l'Urgell 29/07/2022
Tasques de funcions a departament adminsitratiu: 

gestió de documentació de treballadors, etc…
https://tuit.cat/l70ft

Infofeina - Ref. 

176283

23
Tècnic/a comptable i 

millora de processos
Guissona 29/07/2022 Tècnic/a comptable i millora de processos http://scur.cat/E07Z45 BonÀrea

24 Tècnic/a comptable
Les Borges 

Blanques
29/07/2022

Tasques de comptabilitat general,recolzament en 

l'audioria, atenció a clients i proveïdors, entre d'altres.
https://tuit.cat/wzA1f EUROFIRMS

25
Tècnic/a comercial 

energies renovables
Mollerussa 29/07/2022

Empresa amb una gran solidesa i un fort 

reconeixement.

Treball indefinit amb una sector en creixement.

Bon ambient laboral.

https://tuit.cat/tfuVo
Infofeina - Ref. 

175004

26
Tècnic auxiliar de 

biblioteca
Torrefarrera 29/07/2022

OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places de Tècnic 

auxiliar de biblioteca. Termini: 18/08/2022
https://scur.cat/X0Z3D0

Ajuntament de 

Torrefarrera

https://tuit.cat/Dw65R
http://scur.cat/E07Z45
https://tuit.cat/wzA1f
https://tuit.cat/tfuVo
https://scur.cat/X0Z3D0


27 Responsable de compres Urgell 29/07/2022

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

28
Personal magatzem amb 

carnet de carretoner/a
Anoia 29/07/2022

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

29
Personal d'administració i 

serveis
Lleida 29/07/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Personal d'administració i 

serveis per activitat de recerca i transferència. Termini: 

30/08/2022

https://scur.cat/X0G4N4
Universitat de 

Lleida

30 Peó de neteja viària Balaguer 29/07/2022
OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Peó de neteja viària. 

Termini: 18/08/2022
https://scur.cat/L04EAY

Ajuntament de 

Balaguer

31
Operari/a de 

manteniment
l'Urgell 29/07/2022

Persona encarregada del manteniment correctiu i 

preventiu de la fàbrica, coneixement de soldadura, 

hidràulica, electricitat i pneumàtica

https://tuit.cat/74pGn
Infofeina - Ref. 

173891

32
Operari/a de la 

construcció
Cervera 29/07/2022

Tasques de producció sector construcció. Valorable 

carnet de pont grúa i de carretoner.
https://cutt.ly/hZmQIgo Marlex

33 Operari/a de bodega Lleida 29/07/2022

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/TZmeeiO Randstad

34 Operari/a
Les Borges 

Blanques
29/07/2022

Tasques de neteja i ordre del lloc de treball, preparació 

del material, construcció d'estructures metàliques, etc..
EUROFIRMS

https://tuit.cat/pHeoa
https://tuit.cat/Da4W9
https://scur.cat/X0G4N4
https://scur.cat/L04EAY
https://tuit.cat/74pGn
https://cutt.ly/hZmQIgo
https://cutt.ly/TZmeeiO


35 Operari/a Cervera 29/07/2022

Fabricació d'elements prefabricats que és realitzen en 

la fàbrica. Requisits: Disponibilidad Inmediata. És valora 

formació específica en PRL, Carretoners Elevadorss i 

Ponts – grúa

rrhh@precon.cemolins.es

Consell 

Comarcal de 

l'Urgell

36
Instal·lador/a de plaques 

fotovoltaiques
Lleida 29/07/2022

Realització d'instal·lacions fotovoltaiques 

d'autoconsum, industrials i manteniments.
https://tuit.cat/hI45a

Infofeina - 

Ref. 174927

37
Enginyer/a tècnic/a de 

projectes
l'Urgell 29/07/2022

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

38 Auxiliar comptable Tàrrega 28/07/2022

Gestió de pagaments, seguiment de pagamants i 

reclamació de impagaments, atenció i seguiment als 

ingressos. CFGM/CFGS en administració.

https://cutt.ly/fZmcJFW Randstad

39 Tècnic/a de RRHH Lleida 28/07/2022

Es requereix formació en Relacions Laborals i 

exeperiència en departament laboral. Jornada 

completa de dilluns a divendres.

https://tuit.cat/KsktP Sinergie

40
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

mailto:rrhh@precon.cemolins.es
https://tuit.cat/hI45a
https://tuit.cat/Nfh6M
https://cutt.ly/fZmcJFW
https://tuit.cat/KsktP
https://tuit.cat/2uU7f


41
Personal d'administració i 

serveis
Lleida 28/07/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Personal d'administració i 

serveis per activitat de recerca i transferència. Termini: 

29/08/2022

https://scur.cat/FEY6ME
Universitat de 

Lleida

42 Operari/a d'obra pública Anglesola 28/07/2022

ESO finalitzada, formació conducció maquinària 

pesada. Tasques de conducció maquinària pesada, 

construcció obra pública, carga i descarga de materials

https://tuit.cat/c0LRE EUROFIRMS

43 Operari/a de producció Lleida 28/07/2022
Operari/a de línia de producció, càrrega i descàrrega, 

envasat i etiquetat. Jornada completa.
https://cutt.ly/1Zme0Rz Randstad

44 Operari/a de magatzem Lleida 28/07/2022

Gestió de comandes i documentació, càrrega i 

descàrrega de camions, conducció de carretilla. Jornada 

completa i experiència en el sector.

https://cutt.ly/OZmyTVE Randstad

45 Mecànic/a La Segarra 28/07/2022

Experiència en manteniment i reparació de camions, 

autobusos, furgonetes, semiremolcs, muntatje de 

rodes, frenòmetre, entre altres.

https://tuit.cat/6b558
Infofeina - Ref. 

173484

46
Locutor / Redactor Ràdio 

EMUN
Torrefarrera 28/07/2022

OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places de Locutor 

/ Redactor Ràdio EMUN. Termini: 07/08/2022
https://scur.cat/PAHYLB

Ajuntament de 

Torrefarrera

https://scur.cat/FEY6ME
https://tuit.cat/c0LRE
https://cutt.ly/1Zme0Rz
https://cutt.ly/OZmyTVE
https://tuit.cat/6b558
https://scur.cat/PAHYLB


47 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,, mà esquerra i flexible.

https://tuit.cat/ynb6A Òptima

48 Fuster/a Golmès 28/07/2022

Tasques de fabricació de finestres de fusta, ús de 

maquinària de producció amb control numèric i 

paràmetres, muntatge de peçes de fusta.

https://tuit.cat/yb34C EUROFIRMS

49 Dissenyador/a gràfic textil Agramunt 28/07/2022

Tasques de disseny amb Adobe Ilustrator i Photoshop. 

Selecció de colors, gestió procés d'estampació per 

sublimació.

https://tuit.cat/i6o7W ADECCO

50 Cosidor/a Granyanella 28/07/2022

Tasques de confecció de teixits amb màquina overlock i 

plana. Revisió de la producció. Neteja i ordre de la zona 

de treball.

https://tuit.cat/L7te9 EUROFIRMS

51
Administratiu/a 

Comptable
Tàrrega 28/07/2022

Gestió de tasques relacionades amb la comptabilitat 

general i facturació, gestió de documentació i tràmits. 

Tasques de control i revisió.

https://tuit.cat/tqwka ADECCO

52
Tècnic especialista de la 

llar d'infants
Ponts 27/07/2022

OFERTA PÚBLICA: 2 places de Tècnic especialista de la 

llar d'infants. Termini: 25/08/2022
https://scur.cat/X02C7A

Ajuntament de 

Ponts

53
Responsable oficina 

tècnica
Balaguer 27/07/2022

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

54 Reposador/a Agramunt 27/07/2022
Torn de matí: 08:00- 16:00 // Torn de tarda: 13:00-

21:00h.
servicio@grupoavance.eu

Consell 

Comarcal de 

l'Urgell

https://tuit.cat/ynb6A
https://tuit.cat/yb34C
https://tuit.cat/i6o7W
https://tuit.cat/L7te9
https://tuit.cat/tqwka
https://scur.cat/X02C7A
https://cutt.ly/5FvhnyO


55
Professor de l'escola 

música
Ponts 27/07/2022

OFERTA PÚBLICA: 6 places de Professor de l'escola 

música. Termini: 10/08/2022
https://scur.cat/JE0YMA

Ajuntament de 

Ponts

56 Operari/a fusta Cervera 27/07/2022
GM o GS de fusta, moble i suro. Experiència mínima d'1 

any en sector de fusta o similars.
https://tuit.cat/aeTe7 EUROFIRMS

57 Operari/a de producció Tàrrega 27/07/2022

Es requereix carnet de conduir i vehicle propi. Jornada 

intensiva en torns rotatius. Es valorarà disposar de 

carnet de carretoner/a.

https://tuit.cat/Joyiv Sinergie

58
Operari/a de màquina 

torn de tarda
Cervera 27/07/2022

Alimentar màquina, parametritzar, control de qualitat i 

càrrega i descàrrega de mercaderies. Formació en TPM, 

jornada completa, horari a determinar.

https://cutt.ly/SZmbA77 Randstad

59
Operari/a de màquina 

torn de nit
Cervera 27/07/2022

Alimentar màquina, parametritzar, control de qualitat i 

càrrega i descàrrega de mercaderies. Formació en TPM, 

jornada completa, horari nocturn.

https://cutt.ly/ZZmn1eS Randstad

60
Operari/a de màquina 

torn de matí
Cervera 27/07/2022

Alimentar màquina, parametritzar, control de qualitat i 

càrrega i descàrrega de mercaderies. Formació en TPM, 

jornada completa, horari de matí i amb disponibilitat 

de torn nocturn.

https://cutt.ly/7Zmneg6 Randstad

61
Director i professor de 

l'escola de música
Ponts 27/07/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Director i professor de 

l'escola de música. Termini: 10/08/2022
https://scur.cat/XXABZ7

Ajuntament de 

Ponts

https://scur.cat/JE0YMA
https://tuit.cat/aeTe7
https://tuit.cat/Joyiv
https://cutt.ly/SZmbA77
https://cutt.ly/ZZmn1eS
https://cutt.ly/7Zmneg6
https://scur.cat/XXABZ7


62
Director i professor de la 

llar d'infants
Ponts 27/07/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Director i professor de la 

llar d'infants. Termini: 25/08/2022
https://scur.cat/LC432F

Ajuntament de 

Ponts

63 Auxiliar administratiu Ponts 27/07/2022
OFERTA PÚBLICA: 1 plaça d'Auxiliar administratiu de 

l'Escola de Música. Termini: 25/08/2022
https://scur.cat/8MH30L

Ajuntament de 

Ponts

64
Administratiu 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

65 Administratiu Ponts 27/07/2022
OFERTA PÚBLICA: 1 plaça d'Administratiu. Termini: 

25/08/2022
https://scur.cat/X2DG5L

Ajuntament de 

Ponts

66
Adjunt /a de producció i 

manteniment
Cervera 27/07/2022

GS en mecànica o superior. Experiència mínima de 2 

anys com a responsable de producció.
https://tuit.cat/LIjSn EUROFIRMS

67 Recanvista Mollerussa 26/07/2022

Es requereix carnet de conduir i experiència en tasques 

similars. Tasques de gestió de comandes i de stocks. 

Jornada completa de dilluns a divendres.

https://tuit.cat/aMtAS Sinergie

68
Operari/a plegadora arts 

gràfiques
Anoia 26/07/2022

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

69 Export & Logístics Officer Pla d'Urgell 26/07/2022

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

https://scur.cat/LC432F
https://scur.cat/8MH30L
https://tuit.cat/M0c0c
https://scur.cat/X2DG5L
https://tuit.cat/LIjSn
https://tuit.cat/aMtAS
https://tuit.cat/x4Y9r
https://tuit.cat/wtf8z


70 Enginyer tècnic agrícola Lleida 26/07/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Diplomat enginyer tècnic 

agrícola al Servei d'Ordenació Agrícola. Termini: 

05/08/2022

https://scur.cat/5EF8PE

Departament 

d'Acció 

Climàtica, 

Alimentació i 

71
Encarregat/a estació de 

sservei
Granyanella 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

72 Electricista Les Garrigues 26/07/2022

Es rquereix experiència en instal·lacions i reparacions 

elèctriques, climatització i fontaneria. Jornada 

completa.

https://tuit.cat/2qQS1
Infofeina - Ref. 

174821

73 Carretoner/a Bellpuig 26/07/2022
Gestió de magatzem, preparació de comandes i càrrega 

i descàrrega amb el carretoner elevador.
https://cutt.ly/lZmQhqB Randstad

74 Auxiliar administratiu Lleida 26/07/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça d'Auxiliar administratiu al 

Servei de Vigilància Epidemiològica. Termini: 

05/08/2022

https://scur.cat/E33L78
Departament 

de Salut

75 Auxiliar administratiu Lleida 26/07/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça d'Auxiliar administratiu al 

Servei d'Administració i Suport Territorial. Termini: 

05/08/2022

https://scur.cat/NJJB40
Departament 

de Salut

76 Ajudant/a de gasolinera Lleida 26/07/2022

Atenció a la gasolinera, gestió d'incidències i neteja, 

odre i manteniment de l'espai. Jornada completa i 

horari partit.

https://cutt.ly/7ZmyKg6 Randstad

77 Administratiu/va Mollerussa 26/07/2022
Planificació, facturació i gestió d'albarans. CFGS o grau 

en administració i jornada completa.
https://cutt.ly/MZmmeDK Randstad

78 Treball Social CRAE Les Garrigues 25/07/2022

Imprescindible titulació de Treball Social (grau o 

diplomatura). Feina estable. Es valorarà experiència en 

salut mental i en l'àmbit de la infància.

https://tuit.cat/gzaZo
Infofeina - Ref. 

175313

https://scur.cat/5EF8PE
https://tuit.cat/2qQS1
https://cutt.ly/lZmQhqB
https://scur.cat/E33L78
https://scur.cat/NJJB40
https://cutt.ly/7ZmyKg6
https://cutt.ly/MZmmeDK
https://tuit.cat/gzaZo


79 Tècnic/a comptable Lleida 25/07/2022
Es requereix titulació ADE o empresarials i 3 anys 

d'experiència. Jornada completa de dilluns a divendres.
https://tuit.cat/D7qr0

Infofeina - 

Ref.175383

80 Tècnic d'educació infantil
Puigverd de 

Lleida
25/07/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Tècnic d'educació infantil. 

Termini: 09/08/2022
https://scur.cat/MYYA64

Ajuntament de 

Puigverd de 

Lleida

81
Soldador/a amb certificat 

de discapacitat
Anglesola 25/07/2022

Soldar maquinària industrial. Jornada completa. 

Indispensable certificat de discapacitat mínim d'un 

33%.

gminguell@aspid.cat ASPID

82
Pintor/a amb certificat de 

discapacitat
Anglesola 25/07/2022

Tasques de pintura industrial, es treballa en altures. 

Jornada completa. Indispensable certificat de 

discapacitat mínim d'un 33%.

gminguell@aspid.cat ASPID

83

Operari/a de producció 

amb certificat de 

discapacitat

Bellpuig 25/07/2022

Producció de peces i revisió de la qualitat d'aquestes. 

Jornada completa. Indispensable certificat de 

discapacitat mínim d'un 33%.

gminguell@aspid.cat ASPID

84

Operari/ de magatzem 

amb certificat de 

discapacitat

Anglesola 25/07/2022

Tasques de suprot a magatzem, reposició de recanvis 

entre altres. Jornada completa. Indispensable certificat 

de discapacitat mínim d'un 33%.

gminguell@aspid.cat ASPID

85 Enginyer/a oficina tècnica Lleida 25/07/2022

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

86 Enginyer/a de producció Lleida 25/07/2022

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

https://tuit.cat/D7qr0
https://scur.cat/MYYA64
https://tuit.cat/Fv8mx
https://tuit.cat/rn0ky


87 Enginyer tècnic agrícola Lleida 25/07/2022

OFERTA PÚBLICA: 4 places d'Enginyer tècnic agrícola al 

Servei de Sòls i Gestió Mediambiental. Termini: 

04/08/2022

https://scur.cat/8BECMC

Departament 

d'Acció 

Climàtica, 

Alimentació i 

88 Encarregats de magatzem Lleida 25/07/2022

Gestió de personal (50 a 100 persones), control de 

producció i de qualitat del producte. Es valorarà 

experiència en el sector fructícola i tutulació del sector 

agrícola o agroalimentari.

https://tuit.cat/fo9jc
Infofeina - Ref. 

173186

89
Encarregat/ada 

d'escorxador
Lleida 25/07/2022

Preparació de comandes, etiquetar i empaquetar 

material. Suport al responsable de la secció. Jornada 

completa i disponibilitat de torn de nit.

https://cutt.ly/4Zmzv8j Randstad

90 Carretoner/a Lleida 25/07/2022
Càrrega, descàrrega i ubicació de mercaderies i control 

d'estock. Jornada completa.
https://cutt.ly/kZmzoC7 Randstad

91 Tècnic/a de projectes Tàrrega 22/07/2022
GM/GS en Delineació, Obra Civil, Mecànica o similar. 

Experiència mínima de dos anys en delineació.
https://tuit.cat/488Ft EUROFIRMS

92 Tècnic/a de manteniment Bellpuig 22/07/2022
Funcions de reparació i manteniment dels equips i/o 

màquines.
https://tuit.cat/LcxjV

Montañés i 

Solé

93 Tècnic/a de Manteniment Guissona 22/07/2022

Experiència de 2 anys en manteniment d'equips 

industrials. GM/GS en electromecànica, mecànica, 

electricitat o similar.

https://tuit.cat/5kXx7 EUROFIRMS

94
Tècnic auxiliar de 

biblioteca
Tàrrega 22/07/2022

OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places de Tècnic 

auxiliar de biblioteca. Termini: 11/08/2022
https://scur.cat/K8DALF

Ajuntament de 

Tàrrega

https://scur.cat/8BECMC
https://tuit.cat/fo9jc
https://cutt.ly/4Zmzv8j
https://cutt.ly/kZmzoC7
https://tuit.cat/488Ft
https://tuit.cat/LcxjV
https://tuit.cat/5kXx7
https://scur.cat/K8DALF


95 Ensamblador/a mecànic Lleida 22/07/2022

Assamblatge de productes acabats, fabricació, 

reparació i enssamblatge de semiacabats mecànics, 

control de qualitat entre altres. CFGS de mecànica. 

Jornada completa.

https://cutt.ly/pZtyIKD Randstad

96 Ensamblador/a elèctric Lleida 22/07/2022

Enssamblatge de caixes, cablejat, fabricació, reparació 

de semiacabat, control de qualitat entre altres. CFGS en 

electrònica. Joranda completa.

https://cutt.ly/mZtu3eR Randstad

97 Auxiliar administratiu/va Tàrrega 22/07/2022
GM en l'àmbit de l'administració, experiència mínima 

de 2 anys en tasques administratives o similar.
https://tuit.cat/3v457 EUROFIRMS

98
Administratiu/va Logística 

expedicions
Mollerussa 22/07/2022

GM o GS en Comerç internacional, adminsitració, 

Transport i logística o similar. Experiència mínima d'1 

any en lloc similar

https://tuit.cat/hJdsn EUROFIRMS

99 Tècnic/a elèctric/a d'obra Guissona 21/07/2022 Tècnic/a elèctric/a d'obra http://scur.cat/E07Z45 BonÀrea

100 Soldador/a Tàrrega 21/07/2022
Experiència mínima de 2 anys. GM en metall. Jornada 

complerta. 40h/setmana
https://tuit.cat/XZgm8 EUROFIRMS

101 Operari de Brigada Ivars d'Urgell 21/07/2022
OFERTA PÚBLICA: 1 plaça d'Operari varis de la Brigada 

de serveis. Peó. Termini: 19/08/2022
https://scur.cat/AKFJ8D

Ajuntament 

d'Ivars d'Urgell

102
Controller Administració 

general
Guissona 21/07/2022 Controller Administració general http://scur.cat/E07Z45 BonÀrea

https://cutt.ly/pZtyIKD
https://cutt.ly/mZtu3eR
https://tuit.cat/3v457
https://tuit.cat/hJdsn
http://scur.cat/E07Z45
https://tuit.cat/XZgm8
https://scur.cat/AKFJ8D
http://scur.cat/E07Z45


103 Soldador/a Castellserà 20/07/2022
GM/GS en soldadura o similars. Experiencia mínima d'1 

any. Horari de matí. Jornada complerta
https://tuit.cat/bdeLt EUROFIRMS

104
Responsable de 

magatzem
Anglesola 20/07/2022

Funciones de cap de magatzem. Gestió, control, 

supervisió.Càrrega i descàrregar amb carretó.
https://tuit.cat/WKf4i EUROFIRMS

105

Peó Manipulador/a 

d'Aliments amb certificat 

de discapacitat

Bell-lloc d'Urgell 20/07/2022

Manipulador/a d'Aliments.Envasar productes 

alimentaris en safata de cartó. Separar aliments, servir-

los a la màquina i recollr les bosses, empaquetar i 

precintar.

https://tuit.cat/vEh2u IMO

106 Operari/a metall Cervera 20/07/2022

Experiència de 2 anys en el sector metall. ESO 

finalitzada. Carnet de carretó elevador i pont grua. 

Jornada complerta

https://tuit.cat/20fgX EUROFIRMS

107 Operari/a maquinista Anglesola 20/07/2022
GM o GS en electromecànica o superior. Experiència 

mínima d'1 any.
https://tuit.cat/11ovT EUROFIRMS

108 Auxiliar de laboratori Cervera 20/07/2022
Empresa en el sector alimentàri.Anàlisi i control de 

qualitat. Recollida de mostres i analítiques.
https://tuit.cat/aw65r EUROFIRMS

109 Soldador/a MIG MAG i TIG Anglesola 19/07/2022

Tasques de soldadura MIG MAG i TIG, realitzar cordons 

de soldadura uniforme, entre d'altres. Experiència 

mínima de 2 anys en les tasques descrites del lloc de 

treball.

https://tuit.cat/6Xyhl EUROFIRMS

https://tuit.cat/bdeLt
https://tuit.cat/WKf4i
https://tuit.cat/vEh2u
https://tuit.cat/20fgX
https://tuit.cat/11ovT
https://tuit.cat/aw65r
https://tuit.cat/6Xyhl


110 Manipulador/a de fruita Mollerussa 19/07/2022
Requisits: Manipulat de fruita en cadena, control de 

qualitat, envasat i etiquetatge.
https://tuit.cat/peps7 ADECCO

111 Soldador/a per Tàrrega Tàrrega 18/07/2022
Soldadura d'estructures metàl·liques, muntatge i tall. 

Soldadura MIG/MAG i TIG. Interpretació de plànols..
https://tuit.cat/Orf8G ADECCO

112
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

113 Operari/a de producció Bellpuig 18/07/2022
Empresa del sector metall. Funcions de peó de 

màquina.
https://tuit.cat/mq7DF EUROFIRMS

114
Gerocultor/a Residència 

gent gran
Balaguer 15/07/2022

Funcions: Realitzar la seva higiene personal. Ajudar-los 

en la seva alimentació, controlar i donar a medicació. 

Motivar-los i entretenir-los.
https://tuit.cat/I1yhZ EULEN

115 Electromecànic/a Mollerussa 15/07/2022

Per empresa càrnica, amb experiència de 3 anys. CFGS 

en Electromecànica o similar. Coneixements 

d'electrònica i automatismes industrials.

https://tuit.cat/trUl4 EUROFIRMS

116 Investigador en formació Lleida 14/07/2022
OFERTA PÚBLICA: 1 plaça d'Investigador en formació. 

Termini: 11/08/2022
https://scur.cat/4KM98F

Universitat de 

Lleida

https://tuit.cat/peps7
https://tuit.cat/Orf8G
mailto:cgonzalez@grinyo.com
https://tuit.cat/mq7DF
https://tuit.cat/I1yhZ
https://tuit.cat/trUl4
https://scur.cat/4KM98F


117 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

118 Responsable de Granja Agramunt 13/07/2022

Tasques de supervisió de personal i distribució de 

tasques, cura dels animals, carga i descarrega dels 

subinistraments i productes, entre d'altres.

https://tuit.cat/BjxPj ADECCO

119
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

120

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

121
Director/a Tècnic/a 

d'Enginyeria
Lleida 13/07/2022

Planificació, coordinació i gestió de projectes 

d’enginyeria. Gestió i realització de projectes d’energia 

fotovoltaica i d’hidrogen verd.

https://tuit.cat/xJlRd Òptima

122 Soldador/a Tàrrega 12/07/2022
Soldadura TIC, MIG i lectura i interpretació de plànols. 

Experiència en el sector.
https://cutt.ly/HLJjKet Marlex

123
Secretari/ària Àrea 

departametn Jurídic
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

https://tuit.cat/Hrp65
https://tuit.cat/BjxPj
https://tuit.cat/bxolC
https://tuit.cat/EhlIe
https://tuit.cat/xJlRd
https://cutt.ly/HLJjKet
https://tuit.cat/dUq29


124 Pintor/a Tàrrega 12/07/2022
Preparació de la superficie a pintar i pintar amb pistola 

Air-less. Experiència en el sector i jornada completa.
https://cutt.ly/HLJjvU2 Marlex

125 Operari/a de mecanitzats Bellpuig 12/07/2022

Preparar i supervisar les operacins de mecanitzats i 

comprobar que les peces compleixin amb els 

estàndards de qualitat. CFGS de mecànica i jornada 

completa.

https://cutt.ly/WLJg3C1 Marlex

126
Muntador/a 

electromecànic
Tàrrega 12/07/2022

Muntatge d'etrucutres de camions, isntal·lació de 

quadres de mandos entre altres tasuqes. Jornada 

completa.

https://cutt.ly/ALJhY7c Marlex

127

Coordinació dels 

programes de conciliació 

familiar, respirs, estades i 

suport a la gestió de l’àrea

Tàrrega 12/07/2022

Coordinació dels programes de conciliació familiar, 

respirs i estades:

• Suport a la gestió de l’àrea d’habitatge.

https://tuit.cat/4CE16
Enfoc - Grup 

alba

128
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

129 Operari/a Tàrrega 11/07/2022
Et responsabilitzaràs del control de producció de 

màquines, muntatge, etiquetatge i control de qualitat.
https://tuit.cat/z1Xd9 ADECCO

https://cutt.ly/HLJjvU2
https://cutt.ly/WLJg3C1
https://cutt.ly/ALJhY7c
https://tuit.cat/4CE16
https://tuit.cat/T0Q5P
https://tuit.cat/z1Xd9


130 Treball social Tàrrega 08/07/2022

Tasques pròpies com a treballador/a social. Treball 

àmbit multidisciplinari, familia, comunitari i amb els 

recursos de la zona

https://tuit.cat/uImj5
Enfoc - Grup 

Alba

131

Resp/Jefe 

COMPRAS/LOGÍSTICA, 

sector industrial

LLeida 08/07/2022
Funcions de compres,economía de materials i logistica. 

Jornada completa.
https://tuit.cat/Vt5Yb Psique

132

Professor/es d'anglès i 

francès per al curs 

2022/2023

Tàrrega 08/07/2022

Es requereix mínim un C1 en l'idioma a impartir i 

experiència previa donant classes a diferents grups 

d'edat. Jornada parcial o completa en contracte fixe-

discontinu.

https://tuit.cat/NYflW
Enfoc - Grup 

alba

133 LOGOPEDA Tàrrega 08/07/2022

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

134
Coordinador/a Formació 

continua
Tàrrega 08/07/2022

Graduat/da en l'àmbit social amb experiència en la 

gestió i coordinació de programes de formació per a 

l'ocupació i amb coneixements de les plataformes.

https://tuit.cat/rMdfj
Enfoc - Grup 

alba

135
Auxiliar administratiu/va 

PRL (Inglés avançat)
Mollerussa 08/07/2022

CFGM o CFGS en Administració, Grau en ADE o similar. 

Imprescindible nivell avançat d'inglés.
https://tuit.cat/7b1zb ADECCO

136
Operari/a de producció 

amb discapacitat
Tàrrega 07/07/2022

Persones amb discapacitat. Disposar d'un certificat de 

discapacitat oficial igual o superior al 33%.
https://tuit.cat/hZO33 ADECCO

https://tuit.cat/uImj5
https://tuit.cat/Vt5Yb
https://tuit.cat/NYflW
https://tuit.cat/qb8T0
https://tuit.cat/rMdfj
https://tuit.cat/hZO33


137 Infermer/a salut llar ALBA Tàrrega 07/07/2022

Seguiment dels casos mèdics de les persones usuàries. 

Coordinació amb la doctora i infermera de capçalera 

del ABS Tàrrega.

https://tuit.cat/h477f
Enfoc - Grup 

Alba

138
Delineant/a amb 

discapacitat
Mollerussa 07/07/2022

Tasques de disseny de plans de muntatge i 

d'estructures metàliques, preparació i elaboració 

d'ingenyeria de detall de diferents projectes

https://tuit.cat/yrcr3 ADECCO

139
Administratiu/va de PRL 

amb discapacitat
Mollerussa 07/07/2022

Tasques de redacció de Plans de Seguretat i Salut, 

participació en planificació preventiva i altres gestions 

administratives.

https://tuit.cat/i4Dwh ADECCO

140
Tècnic/a delineant de 

Projectes
Mollerussa 01/07/2022

CFGS en Delineació o enginyeria tècnica, Mecànica o 

Industrial. Imprescindible tenir coneixements de 

AutoCAD y Solidworks

https://tuit.cat/di8GJ ADECCO

141 Transportista/camió grua Cervera 27/06/2022
Serveis amb camió grua, camió gancho i camions de 

contenidors de cadenes.
https://cutt.ly/iHc7cxw

Enfoc - Grup 

alba

142

Tècnic/a atenció a 

persones en situació de 

dependència

Urgell 27/06/2022
Personal per residència geriàtrica. Titulació mínima per 

complir amb els requisits (CP, CFGM i CFGS).
https://cutt.ly/EI1tjbH

Enfoc - Grup 

Alba

143
Repartidor/a (Certificat de 

discapacitat)
La Fuliola 27/06/2022

Transport de materials (no pesants) entre els diferents 

centres de treball de l'empresa.
https://cutt.ly/LGSK86n

Enfoc - Grup 

Alba

https://tuit.cat/h477f
https://tuit.cat/yrcr3
https://tuit.cat/i4Dwh
https://cutt.ly/iHc7cxw
https://cutt.ly/EI1tjbH
https://cutt.ly/LGSK86n


144 Professionals Soldadura Cervera 27/06/2022
Treballs de soldadura tant amb electrodo, com amb fil, 

relacionats amb feines de la construccio.
https://cutt.ly/sHc7eJi

Enfoc - Grup 

alba

145 Personal sociosanitari Urgell 27/06/2022

Tasques de suport en les activitats de la vida diària en 

una residència d'atenció a persones d'edat avançada. 

Horari de cap de setmana.

gminguell@aspid.cat ASPID

146 Operari/a de neteja Tàrrega 27/06/2022

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

147
Operari/a de la 

construcció
Anglesola 27/06/2022

Tasques de la construcció i experiència en el sector. 

Jornada completa i valorable carnet de conduir.
gminguell@aspid.cat ASPID

148 Ajudant/a de cambrer/a Urgell 27/06/2022

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

149 Personal Construcció Anglesola 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

150 Tècnic/a Comptable Lleida 22/06/2022

Requisits: ADE, Ciències Empresarials, etc. 

Comptabilització de factures, Rendes, coinciliació 

bancària, visita/reunió amb el client, etc..

https://tuit.cat/w77OH Montañes Solé

https://cutt.ly/sHc7eJi
https://tuit.cat/gdKkj
https://tuit.cat/7lFoy
mailto:sanahuja.suroisate@gmail.com
mailto:sanahuja.suroisate@gmail.com
https://tuit.cat/w77OH


151
Responsable de gestió 

d'un centre de restauració
Balaguer 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

152

Administració i 

compatibilitat Empresa 

ADM-1713

Mollerussa 21/06/2022

Funcions a desenvolupar: Comptabilitat i preparació 

d'impostos; Informes liquidacions, estats financers, 

coinciliacions bancàries, gestió cobraments.

https://tuit.cat/GFPt9 Psique

153 Cap de vendes Lleida 17/06/2022

Tasques d'anàlisis de mercat, supervisar i desenvolupar 

l'equip de vendes de 4 comercials. Desenvolupar 

relacions amb els distribuidors

https://tuit.cat/7arXm Montañes Solé

154 Muntador/a d'alumini Calaf 14/06/2022

Experiencia mínima de 4-5 anys com a muntador/a 

d'estructures metàliques. Imprescindible carnet de 

conduir.

https://tuit.cat/A2fWr ADECCO

155
Director/a de logistica & 

Customer Service

A 20 minuts de 

Lleida
01/06/2022

Diplomatura o llicenciatura (econòmiques, ADE o 

similars). Grau superior en logística i transports o 

màster equivalents. Experiència en direcció de logística 

i transport en més de 10 anys.

https://tuit.cat/svbVy Montañes Solé

156 Agent pla de carrera Lleida 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

157 Peó Polivalent
Calonge de 

Segarra
23/05/2022

Cal estar a l'atur i inscripció al SOC. Contracte de 5 

mesos. Consultar bases a enllaç posterior adjunt. 

Inscripcions de 24 de maig a 7 de juny de 2022

https://tuit.cat/874xe

Consell 

Comarcal de 

l'Urgell

mailto:rrhh@aramark.es
https://tuit.cat/GFPt9
https://tuit.cat/7arXm
https://tuit.cat/A2fWr
https://tuit.cat/svbVy
mailto:albert.maza@generali.com%20%20626%20052%20881
mailto:albert.maza@generali.com%20%20626%20052%20881
https://tuit.cat/874xe


158
Ajudant de cuiner/a a les 

piscines
Nalec 20/05/2022

Experiència en l’ús de planxa, fregidora i cafetera i es 

valorarà experiència en el sector. Disponibilitat: de l’1 

d’agost al 4 de setembre (diumenges tarda i dilluns 

festiu).

elcafedenalec@gmail.com / 

675661565

Consell 

Comarcal de 

l'Urgell

159 Tècnic/a Delliniant/a Mollerussa 12/05/2022

Experiència d'1 any en projectes nous o modificacions. 

Formació en Enginyeria Tècnica o Industrial, 

Arquitectura o similar. Coneixement de software de 

deliniació i disseny.

https://tuit.cat/Fr185 ADECCO

160 Muntador/a d'estructures Mollerussa 12/05/2022

Experiència en muntatges industrials, coneixements de 

mecànica i eletricitat.Coneixement en tot tipus d'eines i 

interpretació de plànols.

https://tuit.cat/hlGb1 ADECCO

161 Carretoner/a Agramunt 12/05/2022
Experiència d'1 any i carnet vigent de carretó elevador. 

Contractació per l'empresa a temps parcial a torns.
https://tuit.cat/J2Inq ADECCO

162 Administratiu/va Anglesola 11/05/2022
Cicle formatiu d'administració o similar. És valora 

experiència en tasques administratives

administracio@vidalamill.co

m

Consell 

Comarcal de 

l'Urgell

163

Encarregat/da 

Coordinador/a de 

producció

a 15 min. de 

Lleida
04/05/2022

Enginyeria Mecànica. Formació en fabricació mecànica, 

disseny industrial o equivalent. Domini d’AutoCad, 

SolidWorks, Adobe Illustrator o similars, Excel

https://acortar.link/Z6WE0p Montañes Solé

https://tuit.cat/J2Inq
https://acortar.link/Z6WE0p


164 Ajudant/a de cuina Belianes 04/05/2022
Ajudant/a de cuina amb experiència per restaurant. 

ESO Finalitzada. Carnet de manipulació d'aliments.
calmenut1@gmail.com

Consell 

Comarcal de 

l'Urgell

165 Tècnic/a de projectes Tàrrega 26/04/2022

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

166 Administratiu/va Tàrrega 26/04/2022

CFGS en administració i gestió d'empreses o similar. Cal 

experiència en control i gestió de personal, stocks, 

compres, i traçabilitat de les gestions.

ocupacio@urgell.cat

Consell 

Comarcal de 

l'Urgell

167 Netejador/a

per la zona de 

Mollerussa-

Bellpuig

20/04/2022 6-13 ( contracte de 26-30 h setmanals) francesc@netegeslleida.com

Consell 

Comarcal de 

l'Urgell

168
Cuiner/a i/o Ajudant de 

cuina
Castellserà 19/04/2022 Dimarts a Diumenge, Serveis de Migdia i Nit

lacasadelsangels@maglari.c

om

Consell 

Comarcal de 

l'Urgell

169
Atenció a les visites i 

vigilància Sales de Museu
Castellserà 08/04/2022 Formació en Turisme i/o en Gestió Cultural

lacasadelsangels@maglari.c

om

Consell 

Comarcal de 

l'Urgell

170
Assesor/a Venedor/a 

mobles de cuina i banys
Tàrrega 05/04/2022 Grau en Disseny d'Interiors rrhh@seguiclima.com

Consell 

Comarcal de 

l'Urgell



171 Cambrer/a Tàrrega 04/04/2022 Per fer de cambrer/a de maig a setembre
Portar CV a Plaça dels 

Àlbers, 10 Tàrrega

Consell 

Comarcal de 

l'Urgell




