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

1
Venedor/a, caixer/a, 

repossador/a
Almacelles 16/05/2022

2 vacants a Consum Almacelles. ESO finalitzada i 6 

mesos d´experiència.
https://acortar.link/IFZ4Vv Infojobs

2 Cambrer/a Lleida 16/05/2022

Portar el servei, atendre les taules, agafar comandes, 

i servir els clients. Servei als migdies i de dijous a 

dissabte nit.

https://acortar.link/V1rC2K Infojobs

3 Cuiner/a Tàrrega 16/05/2022

Nova obertura de a Tàrrega requereix de Cuiner/a 

amb 1 any mínim d'experiència per a elaboració i 

muntatge de tapes.

https://acortar.link/ItvLm8 Infojobs

8 Repartidor/a Lleida 16/05/2022
Repartir amb furgoneta productes alimentació. 

Experiència d´un any.
https://acortar.link/8HUUgh Feina Activa

9 Responsable Àrea Laboral Lleida 16/05/2022
Consultoria, selecciona un/a responsable àrea 

laboral per a cobrir un lloc vacant en assessoria
https://acortar.link/5TO69v Feina Activa

10 Gerocultors/es Balaguer 16/05/2022
Suport en les tasques d'atenció diràcies. Contracte 

indefinit, torns rotatius.
https://acortar.link/M7OEZY Feina Activa

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.

16 de maig de 2022

https://acortar.link/IFZ4Vv
https://acortar.link/V1rC2K
https://acortar.link/ItvLm8
https://acortar.link/8HUUgh
https://acortar.link/5TO69v
https://acortar.link/M7OEZY


11 Mecànic/a industrial Tàrrega 16/05/2022

Experiència de 2 anys en reparació de màquines de 

fred i hosteleria. Carnet de manipulador de 

màquines de fred. Coneixements en mecànica, 

electronica i electricitat. Jornada complerta

https://tuit.cat/O3OeL EUROFIRMS

12
Repartidor/a Carnet 

C+CAP
Tàrrega 16/05/2022

Experiència d'1 any repartint amb camió. Carnet 

C+CAP en vigor. Valorable carnet de carretó 

elevador. ESO finalitzada. Jornada complerta

https://tuit.cat/OrFni EUROFIRMS

13 Electromecànic/a Mollerussa 16/05/2022

Per empresa càrnica, amb experiència de 3 anys. GS 

en Electromecànica o similar. Coneixements 

d'electrònica i automatismes industrials. Jornada 

complerta

https://tuit.cat/trUl4 EUROFIRMS

14 Soldador/a Cervera 16/05/2022

Experiència de 2 anys en TIG-TAG-Fil Continu, Plegat 

de xapa i interpretació de plànols. Jornada 

complerta.

https://tuit.cat/K7V10 EUROFIRMS

15 Tècnic/a de qualitat Bellpuig 16/05/2022

Experiència en control de qualitat en la industria 

alimentària, capacitat de treball en equip. Grau en 

tecnologia dels aliments o similars. Jornada 

complerta

https://tuit.cat/6ut9t EUROFIRMS

16
Neteja Industrial (Tàrrega) 

(Ref. 518)
Tàrrega 16/05/2022 Neteja industrial http://scur.cat/NCYMFH

Centre la 

Solana

17
Auxiliar d'Administració 

(Anglesola) (Ref. 519)
Anglesola 16/05/2022

Control de presència i producció, Gestió de 

comandes, Imputació d’albarans, Recepció de 

material.

http://scur.cat/Y6AGHE
Centre la 

Solana

18

Monitor/a Hipopressius i 

Abdominals (Cervera) 

(Ref. 520)

Cervera 16/05/2022
Monitor/a d'Hipopressius i Abdominals, un dia a la 

setmana a Cervera
http://scur.cat/XX8226

Centre la 

Solana

https://tuit.cat/O3OeL
https://tuit.cat/OrFni
https://tuit.cat/trUl4
https://tuit.cat/K7V10
https://tuit.cat/6ut9t
http://scur.cat/NCYMFH
http://scur.cat/Y6AGHE
http://scur.cat/XX8226


19

Operari/Operària del 

sector del metall 

(Bellpuig) (Ref. 522)

Bellpuig 16/05/2022
Oficial 1ª o 2ª, amb experiència professional en el 

sector del metall.
http://scur.cat/J8BPGM

Centre la 

Solana

20
Cuiner/a (Tàrrega) (Ref. 

502)
Tàrrega 16/05/2022

Preparar els productes abans del servei. Cocció i 

preparació dels plats i l'acompanyament.
http://scur.cat/JDLGNX

Centre la 

Solana

21
Cambrer/a (Tàrrega) (Ref. 

503)
Tàrrega 16/05/2022

Preparació i manteniment de la sala. Preparar i servir 

begudes. Realitzar tasques de neteja.
http://scur.cat/XLX8M7

Centre la 

Solana

22

Guia i atenció al públic per 

a un centre de visitants 

(Tàrrega) (Ref. 504)

Tàrrega 16/05/2022
personal d'atenció al visitant i dinamització 

d'activitats per la temporada d'estiu
http://scur.cat/BPBJF6

Centre la 

Solana

23

Mecànic i electricista 

d'automòbils i maquinària 

agrícola (Tàrrega) (Ref. 

517)

Tàrrega 16/05/2022
Aprenent/ajudant de tasques de mecànica i 

electricitat de vehicles.
http://scur.cat/X5YC7G

Centre la 

Solana

24
Cuiner/a (Tàrrega) (Ref. 

473)
Tàrrega 16/05/2022 Cuiner/Cuinera per elaboració de menús i carta http://scur.cat/5JGAKY

Centre la 

Solana

25

Oficial d'Instal·lació 

d'electricitat, climatització 

i fontaneria (Tàrrega) (Ref. 

439)

Tàrrega 16/05/2022
Realització i manteniments instal·lacions 

d'electricitat, climatització i fontaneria
http://scur.cat/6P0G0M

Centre la 

Solana

http://scur.cat/J8BPGM
http://scur.cat/JDLGNX
http://scur.cat/XLX8M7
http://scur.cat/BPBJF6
http://scur.cat/X5YC7G
http://scur.cat/5JGAKY
http://scur.cat/6P0G0M


26
Psicologia clínica (Tàrrega) 

(Ref. 516)
Tàrrega 16/05/2022

Professional de la Psicologia Clínica per a centre 

d'atenció a les persones
http://scur.cat/5BAH20

Centre la 

Solana

27
Ajudant de cambrer/a 

(Tàrrega) (Ref. 468)
Tàrrega 16/05/2022

Preparació i organització de les taules, i de tot el 

servei de taula. Rebre i acomodar la clientela.
http://scur.cat/X0CEK3

Centre la 

Solana

28

Ajudant de cambrer/a 

(Vallbona de les Monges) 

(Ref. 479)

Vallbona de les 

Monges
16/05/2022

personal de sala per realitzar tasques i funcions de 

cambrer/a
http://scur.cat/FDCJ6C

Centre la 

Solana

29
Operari/ària de fusteria 

(Bellpuig) (Ref. 514)
Bellpuig 16/05/2022 Fabricació al taller i muntatge a obra http://scur.cat/N30E3D

Centre la 

Solana

30

Venedor/a de cara al 

públic a la peixateria 

(Tàrrega) (Ref. 513)

Tàrrega 16/05/2022
Tallar, filetejar i eviscerar peix per la seva venta a la 

botiga
http://scur.cat/X24J0K

Centre la 

Solana

31

Reforç escolar de 

Secundària i Batxillerat 

per a l'àmbit científic 

(Tàrrega) (Ref. 512)

Tàrrega 16/05/2022

Preparar la docència i la matèria adaptada a 

l'alumnat, vetllar pel desenvolupament personal de 

l'alumnat

http://scur.cat/3H232A
Centre la 

Solana

32
Venda de Pirotècnia 

(Tàrrega) (Ref. 511)
Tàrrega 16/05/2022

Recepció de l'estock, col·locació de material, 

atenció al client i assessorament, venda dels 

productes.

http://scur.cat/JEKNDY
Centre la 

Solana

33 Cuiner/a (Ref. 493) Tàrrega 16/05/2022

Elaboració del menú. Realitzar inventaris i controls 

de materials, mercaderies,etc. Gestionar 

degudament en base a fitxes tècniques el rendiment 

de la MP.

http://scur.cat/XH4A73
Centre la 

Solana

http://scur.cat/5BAH20
http://scur.cat/X0CEK3
http://scur.cat/FDCJ6C
http://scur.cat/N30E3D
http://scur.cat/X24J0K
http://scur.cat/3H232A
http://scur.cat/JEKNDY
http://scur.cat/XH4A73


34
Cuiner/a de caps de 

setmana (Torà) (Ref. 500)
Torà 16/05/2022

Preparació dels productes

Cocció i preparació de plats i els acompanyaments
http://scur.cat/65G80H

Centre la 

Solana

35
Cambrer/a de caps de 

setmana (Torà) (Ref. 501)
Torà 16/05/2022

Preparar i organitzar les taules, cadires i tot el servei 

de taula. Rebre i acomodar la clientela.
http://scur.cat/CLGENX

Centre la 

Solana

36

Muntador estructures 

metàl·liques (Bellpuig) 

(Ref. 484)

Bellpuig 16/05/2022 Muntatge d'instal·lacions d'estructures metàl·liques. http://scur.cat/AFK458
Centre la 

Solana

37
Responsable oficina 

tècnica
Balaguer 16/05/2022

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

38

Tècnic/a atenció a 

persones en situació de 

dependència

Urgell 16/05/2022
Personal per residència geriàtrica. Titulació mínima 

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

Enfoc - Grup 

Alba

39
Tècnic/a comercial 

energies renovables
Mollerussa 15/05/2022

Empresa amb una gran solidesa i un fort 

reconeixement.

Treball indefinit amb una sector en creixement.

Bon ambient laboral.

https://cutt.ly/xFvhCOW
Infofeina - Ref. 

173343

40 Export & Logistics Officer Pla Urgell 15/05/2022
Tasques de suport logistic a la venta, des de 

informació als/les clients/es i enviament d'ofertes.
https://cutt.ly/fAqebZR

Infofeina - 

Ref. 171903

41 Recanvista Lleida 13/05/2022
Gestió de recanvis, contacte amb proveïdors i gestió 

documental. Experiència d'1 any.
https://cutt.ly/YHcqux0 Randstad

http://scur.cat/65G80H
http://scur.cat/CLGENX
http://scur.cat/AFK458
https://cutt.ly/5FvhnyO
https://cutt.ly/EI1tjbH
https://cutt.ly/xFvhCOW
https://cutt.ly/fAqebZR
https://cutt.ly/YHcqux0


42 Peixater/a Lleida 13/05/2022
Atenció al client, preparació de comandes, neteja i 

desinfecció dels utensilis i del lloc de treball.
https://cutt.ly/LHcqvR5 Randstad

43 Comptable
Vilanova de la 

barca
13/05/2022

Comptabilitat analítica, anàlisi i gestió de balanços i 

comtabilitat de costos entre altres tasques. Titulació 

en ADE, administració, etc...

https://cutt.ly/vHcyuO2 Randstad

44 Montador/a Mollerussa 13/05/2022
Suport en muntatge de mobles, càrrega i descàrrega i 

repartiment en furgoneta.
https://cutt.ly/FHcdoPr Randstad

45 Manipulador/a Mollerussa 13/05/2022

Man ipulció alimentària, preparat i envasat del 

producte, alimentació de maquinària entre altres. 

Horari intensiu.

https://cutt.ly/xHcdCI6 Randstad

46 Cambrer/a Vila-sana 13/05/2022

Preparació de begudes i aliments, atenció a la 

clientela i neteja, ordre i manteniment del lloc de 

treball.

https://cutt.ly/GHcz4lX
IMAN 

Temporing

47 Cuiner/a Lleida 13/05/2022
Elaboració i cuina dels plats freds diàris, neteja, ordre 

i manteniment de l'espai.
https://cutt.ly/JHcxz1Q

IMAN 

Temporing

48 Repartidor/a Lleida 13/05/2022

Atenció al client, gestió d'albarans, càrrega de les 

mercaderies congelades i distribució d'aquestes. 

Jornada completa.

https://cutt.ly/pHccWHz
IMAN 

Temporing

49
Operari/a producció (torn 

de nit)
Mollerussa 13/05/2022

Operari/a de producció per a important empresa del 

sector metall situada prop de la zona de Mollerussa. 

La persona que s'incorpori durà a terme TORN DE 

NIT.

https://acortar.link/fm9xE2 Infojobs

https://cutt.ly/LHcqvR5
https://cutt.ly/vHcyuO2
https://cutt.ly/FHcdoPr
https://cutt.ly/xHcdCI6
https://cutt.ly/GHcz4lX
https://cutt.ly/JHcxz1Q
https://cutt.ly/pHccWHz
https://acortar.link/fm9xE2


50
Responsable del moll de 

carrega
Guissona 13/05/2022

Gestió i coordinació del personal, Control de 

facturació i Coordinació de moviments interns de 

producte.

http://scur.cat/E07Z45 BonÀrea

51
Assessor/a Comercial de 

Petfood
Guissona 13/05/2022

Captació de nous clients, Estudi del mercat i dels 

competidors, Anàlisi de vendes i Accions 

promocionals, publicitat i xarxes socials.

http://scur.cat/E07Z45 BonÀrea

52
Analista programador/a 

informàtic/a
Guissona 13/05/2022

Base de dades, Desenvolupament WEB amb C#, Java, 

APIS REST, Java, JSON, HTML, CSS, JavaScript.
http://scur.cat/E07Z45 BonÀrea

53
Operari/a de 

manteniment
Urgell 13/05/2022

Operari/a de manteniment per indústria alimentari, 

encarregada del manteniment correctiu i preventiu.
https://cutt.ly/sGSKsEd

Infofeina - Ref. 

173891

54 Mecànic/a La Segarra 13/05/2022
Reparació i manteniment de furgonetes, camions, 

trailers i autobusos
https://cutt.ly/CF9p2ZB

Infofeina - Ref. 

173484

55 Gerent de negoci Urgell 13/05/2022
Persona per gestionar el dia a dia de dos petites 

empreses.
https://cutt.ly/9PUe7pm

Infofeina - 

Ref. 171282

56
Manipulador/a en caps de 

setmana
Lleida 12/05/2022

Manipulació, etiquetatge i envasat de producte. 

Experiència en el sentit.
https://cutt.ly/OHcwo16 Randstad

57 Operari/a deixalleria
Montoliu de 

Lleida
12/05/2022

Operari/a per a la planta de residus de Montoliu. 

Mostrejar i realitzar processos senzills de laboratori.
https://acortar.link/2Xt5sI Feina Activa

58 Socorrista aquàtic/a Pla d´Urgell 12/05/2022

Competències / coneixements: CERTIFICAT ROPEC 

TÍTOL DE SOCORRISME AQUÀTIC. Contracte laboral 

de 3 mesos.

https://acortar.link/X3YmHL Feina Activa

http://scur.cat/E07Z45
http://scur.cat/E07Z45
http://scur.cat/E07Z45
https://cutt.ly/sGSKsEd
https://cutt.ly/CF9p2ZB
https://cutt.ly/9PUe7pm
https://cutt.ly/OHcwo16
https://acortar.link/2Xt5sI
https://acortar.link/X3YmHL


59 Personal de magatzem
Vallfogona de 

Balaguer
12/05/2022

Es busca una persona per fer-se càrrec del 

magatzem. Imprescindible experiència porant una 

pala carregadora.

https://acortar.link/QkJFaM Feina Activa

60
Responsable de 

magatzem
Agramunt 12/05/2022

 Contracte indefinit. Jornada sencera de 9 a 13h i de 

14 a 18h. Tasques: Gestió de magatzem, planificació 

de rutes de camió i gestió de personal de magatzem.

https://acortar.link/a9Fuv0 Feina Activa

61 Guia i atenció al públic Tàrrega 12/05/2022

Guia de visites i activitats en un centre de marca 

d’una important marca alimentaria catalana. Data 

d’incorporació: de mitjans de juny a mitjans de 

setembre

https://acortar.link/fVFlFQ Feina Activa

62 Operari/a Cervera 12/05/2022

Realitzarà comprovacions de verificació de producte 

que marca el procediment corresponent. Carnet de 

pont grúa i de carretó frontal. Valorable formació de 

PRL de 20 hores del metall. 

https://acortar.link/QqR7AH Feina Activa

63 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. Contracte indefinit

https://tuit.cat/J2Inq ADECCO

64 Enginyer/a Projectes Agramunt 12/05/2022

Formació mínima CFGS en Medi Ambient, Enginyeria 

Tècnica, Ciències ambientals o similars. Contractació 

estable indefinida dins l'empresa. Jornada complerta

https://tuit.cat/jaU5t ADECCO

https://acortar.link/QkJFaM
https://acortar.link/a9Fuv0
https://acortar.link/fVFlFQ
https://acortar.link/QqR7AH
https://tuit.cat/J2Inq
https://tuit.cat/jaU5t


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

Experiència en muntatges industrials, coneixements 

de mecànica i eletricitat  i interpretació de plànols. 

Desitjable formació en fabricació mecànica o similar. 

Jornada complerta temps indefinit

https://tuit.cat/hlGb1 ADECCO

66
Administratiu/va 

comptable
Mollerussa 12/05/2022

Experiència de 3 anys. Imprescindible CFGS en 

Administració, Comptabilitat o similar. Carnet de 

conduir i vehicle propi. Domini del PGC i eines 

informàtiques.

https://tuit.cat/BnpRx ADECCO

67 Delliniant/a Mollerussa 12/05/2022

Experiència d'1 any en projectes nous o 

modificacions. Desitjable formació en Enginyeria 

Tècnica o Industrial, Arquitectura o similar. 

Coneixement de software de deliniació i disseny. 

Contracte indefinit a jornada complerta

https://tuit.cat/Fr185 ADECCO

68 Gerocultor/a Balaguer 12/05/2022

Imprescindible formació en l'àrea de salut: CP 

Atenció a persones dependents. Auxiliar d'infermeria 

o Integració Social. Disponibilitat dilluns a diumenge. 

Contracte eventual per substitucions amb 

possibilitats d'indefinit.

https://tuit.cat/R448U
EULEN/FLEXIPL

AN

69 Soldador/a Tàrrega 12/05/2022

Experiència d'1 any en soldadura TIG MIL i muntatge 

d'estructures.Valorable formació GS/GM en sector 

metall i carnet de carretó elevador i pont grua. Català 

i castellà parlat i escrit. Jornada complerta

https://tuit.cat/cJlRD EUROFIRMS

https://tuit.cat/hlGb1
https://tuit.cat/BnpRx
https://tuit.cat/Fr185
https://tuit.cat/R448U
https://tuit.cat/cJlRD


70 Operari/a d'Expedicions Cervera 12/05/2022

Per empresa càrnica. Experiència de 2 anys en 

comandes i gestió producte magatzem. ESO 

finalitzada i carnet de carretó elevador. Jornada 

complerta

https://tuit.cat/6lzFh EUROFIRMS

71 Operari/a maquinista Bellpuig 12/05/2022

Per empresa càrnica. Experiència de 2 anys en 

industries alimentàries. ESO finalitzada. Valorable 

Carnet de carretó elevador. Jornada complerta

https://tuit.cat/B36cl EUROFIRMS

72 Comercial Agramunt 12/05/2022

Per tasques comercials en empresa distribuidora. 

Permís de conduir. i desplaçar-se. GM en 

Administració, comerç o similar. Català i castellà 

parlats i escrits correctament. Jornada complerta

https://tuit.cat/7j3iu EUROFIRMS

73 Educació Social Lleida 12/05/2022
OFERTA PÚBLICA: Diplomat en educació social. 

Termini: 23/05/2022
http://scur.cat/DNP64K

Departament 

de Justícia

74 Tècnic/a laboral Urgell 12/05/2022

La persona seleccionada desenvoluparà les seves 

funcions dins el departament laboral d'una 

assessoria.

https://cutt.ly/zA3to66
Infofeina - ref. 

172503

75
Enginyer/a tècnic/a de 

projectes
Urgell 12/05/2022

Empresa de consultoria medioambiental i projectes 

busca la incorporació d'un nou tècnic per ajudar al 

desenvolupament del projecte empresarial de la 

companyia.

https://cutt.ly/JG5lD0O
Infofeina - Ref. 

173476

76 Xòfer carnet C Tàrrega 12/05/2022 Tasques de repartiment empresa d'alimentació. https://cutt.ly/SHc5Ysr Sinergie

https://tuit.cat/6lzFh
https://tuit.cat/B36cl
https://tuit.cat/7j3iu
http://scur.cat/DNP64K
https://cutt.ly/zA3to66
https://cutt.ly/JG5lD0O
https://cutt.ly/SHc5Ysr


77 Electromecànic/a Miralcamp 11/05/2022

Manteniment preventiu i correctiu de la maquinària, 

detecció d'averies entre altres tasques. Jornada 

completa i treball a torns.

https://cutt.ly/8HcfhpK Randstad

78
Tècnic/a de bombes 

hidràuliques
Tàrrega 11/05/2022

Manteniment i reparació de bombes hidràuliques. 

Jornada completa.
https://cutt.ly/THcYCSz

IMAN 

Temporing

79 Adminsitratiu/va (tarda) Anglesola 11/05/2022

Auxiliar Administratiu/va per al nostre centre situat a 

Anglesola. Jornada parcial de dilluns a divendres en 

horari de 16:00h a 20:00h i dissabtes alterns de 

9:00h a 13:00h.

https://acortar.link/T3i6b7 Feina Activa

80 Tècnic/a comptable Borges Blanques 11/05/2022

Comptabilitat general; comptabilitat proveïdors ; 

revisió de comptabilitat i preparació en tancaments 

comptables segons PGC. Suport en Auditoria . 

Tasques administratives de control i revisió.

https://acortar.link/lufD54 Feina Activa

81 Carretoner/a Cervera 11/05/2022

Experiència d'1 any i carnet vigent de carretó 

elevador. Us de pont grua. Contracte temporal a 

temps complert

https://tuit.cat/bfC3H ADECCO

82 Mosso/a de magatzem Guissona 11/05/2022

Per empresa d'el.laboració i distribució de productes 

alimentaris. Experiència de 2 a 5 anys en magatzem. 

Contracte temporal. Jornada complerta.

https://tuit.cat/I33Ao ADECCO

83 Operari/a fusta Cervera 11/05/2022

Per empresa del sector fusta i mobles. Cal 

experiència d'1 any en sector fusta o similar. GM/GS 

en fusta, moble i suro. Català i castellà parlat i escrit 

correctament. Jornada complerta a torns.

https://tuit.cat/aeTe7 EUROFIRMS

https://cutt.ly/8HcfhpK
https://cutt.ly/THcYCSz
https://acortar.link/T3i6b7
https://acortar.link/lufD54
https://tuit.cat/bfC3H
https://tuit.cat/I33Ao
https://tuit.cat/aeTe7


84 Peó Bellpuig 11/05/2022

Per empresa agroalimentària. Amb experiència en 

preparació de mescles, ensacat i càrrega i 

descàrrega. ESO finalitzada i carnet de carretó. 

Jornada complerta a torns rotatius

https://tuit.cat/3oimM EUROFIRMS

85

Monitor/a de Lleure amb 

titulació per a Casal 

d'Estiu a la Segarra

Sedó 11/05/2022

Carnet de conduir i vehicle propi. Imprescindible 

titulació Monitor/a de Lleure i Certificat negatiu 

antecedent penals. Valorable experiència prèvia.

centresocialsedoriber@gmai

l.com
TOT

86 Cambrer/a La Panadella 11/05/2022

Dos cambrers/es de barra i servei de 

menjador.Estudis primaris, experiència en tasques de 

cambrer/a, català/castellà, carnet de conduir i 

vehicle. Contracte indefinit, horari rotatiu 

matí/tarda.

ocupacio@cerverapaeria.cat TOT

87 Expenedor/a Cervera 11/05/2022

Per a període d'estiu, del 15/06 al 15/09. Jornada 

complerta en torns rotatius matí/tarda. Horaris de 6 

a 14h i de 14 a 22h. Requisits: català/castellà.

ocupacio@cerverapaeria.cat TOT

88 Administratiu/va Anglesola 11/05/2022

Per treballar en oficina. Cicle Formatiu en 

Administració o similar. Persona amb iniciativa i 

resolutiva i amb coneixements administratius i 

informàtics. Experiència de 2 anys. Contracte 

administracio@vidalamill.co

m

Consell 

Comarcal de 

l'Urgell

89 Enginyer tècnic agrícola Balaguer 11/05/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça d'Enginyer tècnic agrícola a 

l'Oficina Comarcal de la Noguera. Termini: 

23/05/2022

http://scur.cat/7BKJCK

Departament 

d'Acció 

Climàtica, 

Alimentació i 

Agenda Rural

https://tuit.cat/3oimM
mailto:centresocialsedoriber@gmail.com
mailto:centresocialsedoriber@gmail.com
http://scur.cat/7BKJCK


90 Veterinari Lleida 11/05/2022
OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Veterinari als Serveis 

Territorials a Lleida. Termini: 23/05/2022
http://scur.cat/M8X962

Departament 

d'Acció 

Climàtica, 

Alimentació i 

Agenda Rural

91 Inspector tècnic Lleida 11/05/2022

OFERTA PÚBLICA: 4 places d'Inspector tècnic a la 

Secció d'Activitats Extractives, Radioactives i Energia. 

Termini: 23/05/2022

http://scur.cat/X0E30D

Departament 

d'Acció 

Climàtica, 

Alimentació i 

Agenda Rural

92 Enginyer tècnic agrícola Mollerussa 11/05/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça d'Enginyer tècnic agrícola a 

l'Oficina Comarcal del Pla d'Urgell. Termini: 

23/05/2022

http://scur.cat/PED2XN

Departament 

d'Acció 

Climàtica, 

Alimentació i 

Agenda Rural

93 Enginyer tècnic agrícola Mollerussa 11/05/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça d'Enginyer tècnic agrícola a 

l'Oficina Comarcal del Pla d'Urgell. Termini: 

23/05/2022

http://scur.cat/APY38H

Departament 

d'Acció 

Climàtica, 

Alimentació i 

Agenda Rural

94 Enginyer tècnic agrícola
Les Borges 

Blanques
11/05/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça d'Enginyer tècnic agrícola a 

l'Oficina Comarcal de les Garrigues. Termini: 

23/05/2022

http://scur.cat/26NJYZ

Departament 

d'Acció 

Climàtica, 

Alimentació i 

Agenda Rural

http://scur.cat/M8X962
http://scur.cat/X0E30D
http://scur.cat/PED2XN
http://scur.cat/APY38H
http://scur.cat/26NJYZ


95 Enginyer tècnic agrícola Lleida 11/05/2022
OFERTA PÚBLICA: 2 places d'Enginyer tècnic agrícola 

als Serveis Territorials a Lleida. Termini: 23/05/2022
http://scur.cat/BFEBGA

Departament 

d'Acció 

Climàtica, 

Alimentació i 

Agenda Rural

96
Auxiliar tècnic de 

biblioteca

Vilanova del 

Camí
11/05/2022

OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places 

d'Auxiliar tècnic de biblioteca. Termini: 25/05/2022
http://scur.cat/X27EAN

Ajuntament de 

Vilanova del 

Camí

97
Instal·lador/a de plaques 

fotovoltaiques
Pla d'Urgell 11/05/2022

Realització d'instal·lacions fotovoltaiques 

d'autoconsum, industrials i manteniments.
https://cutt.ly/hDzLsUb

Infofeina - 

Ref. 172142

98 Operaris/es en producció Mollerussa 10/05/2022
Operari/a de producció per manipulaci´´o, envasat i 

etiquetatge. Contracte per dies solts.
https://cutt.ly/xHcgFgu Randstad

99 Repartidor/a Lleida 10/05/2022

Repartir paqueteria per la zona de Tarragona, control 

d'entregues mitjançant el mòbil i càrrega i 

descàrrega de mercaderies.

https://cutt.ly/oHcY2X6
IMAN 

Temporing

100 Pastisseri/a Lleida 10/05/2022

Elaboració de masses, cremes, pasta, etc...destinades 

a base per altres aliments., decoració de postres, 

etc...

https://cutt.ly/uHcIELJ
IMAN 

Temporing

101 Enginyer/a Industrial Tàrrega 10/05/2022

Per empresa sector comerç. Experiència de 2 anys. 

Grau en Enginyeria Industrial o similar. Jornada 

complerta

https://tuit.cat/tN4c6 EUROFIRMS

http://scur.cat/BFEBGA
http://scur.cat/X27EAN
https://cutt.ly/hDzLsUb
https://cutt.ly/xHcgFgu
https://cutt.ly/oHcY2X6
https://cutt.ly/uHcIELJ
https://tuit.cat/tN4c6


102 Muntador/a Tàrrega 10/05/2022

Experiència de dos anys muntant xassis de camions, 

muntatge hidràulic i mecànic, i soldadura. CFGM 

Electromecànica o metall. Jornada complerta.

https://tuit.cat/H23zb EUROFIRMS

103 Auxiliar Administratiu/va Anglesola 10/05/2022

Experiència d'1 any en tasques administratives. GM 

en Administració o similar. Nivell alt d'ofimàtica. 

Jornada complerta

https://tuit.cat/gPsam EUROFIRMS

104 Operari/a pintura Granyanella 10/05/2022

Experiència de 2 anys emmassillant imprimant i 

pintant a pistola. Formació GM en metall o similar. 

Català i castellà correctes. Jornada parcial de 

16h/setmana

https://tuit.cat/V7UrC EUROFIRMS

105
Persona per atenció Client 

i preparació Comandes
Guissona 10/05/2022

Atenció client telefònica i presencial, preparació de 

comandes, mantenir el lloc de feina net i endreçat. 

Horari: 19.30 a 22.30 h. de dijous a dissabte. 

Contracte indefinit.

cellerdeguissona@gmail.co

m
TOT

106 Monitor - Socorrista Bellpuig 10/05/2022

OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places de 

Monitor - Socorrista per a les piscines municipals. 

Termini: 19/05/2022

http://scur.cat/FFN32A
Ajuntament de 

Bellpuig

107
Jardiner/a (Tàrrega) (Ref. 

478)
Tàrrega 10/05/2022

Oficial de jardineria per la realització de 

manteniment i construccions de jardins
http://scur.cat/4N5ED5

Centre la 

Solana

108 Tècnic/a Sistema Qualitat Cervera 10/05/2022 Mirar detalls a l'enllaç https://cutt.ly/1HcxJQU ISPROX

109 Educació Social Lleida 10/05/2022

OFERTA PÚBLICA: substitucions d’educador social als 

centres educatius adscrits a

la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i 

de Justícia Juvenil. Termini: 20/05/2022

http://scur.cat/X0694E
Departament 

de Justícia

https://tuit.cat/H23zb
https://tuit.cat/gPsam
https://tuit.cat/V7UrC
http://scur.cat/FFN32A
http://scur.cat/4N5ED5
https://cutt.ly/1HcxJQU
http://scur.cat/X0694E


110 Operari/a de muntatge Solsona 10/05/2022
Muntatge de peces específiques, coneixements 

bàsics de la tecnologia i app's.
https://cutt.ly/9HcGmuG Marlex

111 Operari/a de producció Solsona 10/05/2022
Tasques de producció en empresa química. 

Disponibilitat de carnet de carretoner.
https://cutt.ly/THcH5HK Marlex

112 Pintor/a industrial Torà 10/05/2022
Pintorua industrial, tasques de manteniment i ordre 

del lloc de treball.
https://cutt.ly/gHcJRjX Marlex

113 Terapeuta Ocupacional Urgell 10/05/2022

Entrenament, manteniment i desenvolupament de 

les activitats de la vida diària bàsiques i 

instrumentals de les persones residents i usuàries del 

centre.

https://cutt.ly/bSQ27bw
Infofeina - Ref. 

172688

114 Responsable de compres Pla d'Urgell 10/05/2022

Compres de material i subministres, gestionant i 

coordinant amb tots els departaments el procés a 

seguir.

https://cutt.ly/XAmAZME
Infofeina - Ref. 

172345

115

Professor/Docent per 

impartir Certificats de 

Professionalitat en 

indústries càrniques i 

alimentàries

La Segarra 10/05/2022

Professional del sector per impartir formació en 

Certificats de Professionalitat de nivell 1 i 2. 

Docència, seguiment i avaluació del procés 

d'aprenentatge de l'alumnat segons temari establert.

https://cutt.ly/mAmSW43
Infofeina - Ref. 

172306

116 Professionals Soldadura Cervera 10/05/2022
Treballs de soldadura tant amb electrodo, com amb 

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

Enfoc - Grup 

alba

https://cutt.ly/9HcGmuG
https://cutt.ly/THcH5HK
https://cutt.ly/gHcJRjX
https://cutt.ly/bSQ27bw
https://cutt.ly/XAmAZME
https://cutt.ly/mAmSW43
https://cutt.ly/sHc7eJi


117 Transportista/camió grua Cervera 10/05/2022
Serveis amb camió grua, camió gancho i camions de 

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

Enfoc - Grup 

alba

118 Cuiner/a Tàrrega 10/05/2022

Persona responsable amb capacitat d’organització i 

amb experiència i/o coneixements en tasques de 

cuina i restauració.

https://cutt.ly/CHc4XQv
Enfoc - Grup 

Alba

119 Mosso/a de magatzem Mollerussa 10/05/2022
Torns rotatius. Imprescindible experiència i carnet de 

carretoner/a.
https://cutt.ly/tHc59R4 Sinergie

120 Carretoner/a Lleida 09/05/2022

Recepció de mercaderies, càrrega i descàrrega, 

ubicació del producte, comandes i neteja i 

manteniment del lloc de treball. Carnet de 

carretoner i experiència.

https://cutt.ly/OHcwo16 Randstad

121 Repartidor/a Tàrrega 09/05/2022

Persona per repartir mercaderies per zona de 

Puigcerdà, Tarragona i esporàdicament Barcelona 

amb carnet C1, tacògraf i CAP.

https://cutt.ly/3HcgWIo Randstad

122 Operari/a de magatzem Lleida 09/05/2022

Preparació de comandes d'aliments congelats, 

càrrega i descarrega i ubicació. Conducció de 

carretoner elevador.

https://cutt.ly/rHcOrRi
IMAN 

Temporing

123
Administratiu/va 

comptable

Les Borges 

Blanques
09/05/2022

Comptabilitat general, comptabilitat de preveïdors, 

suport a auditories i suport a tasques administratives 

generals. Jornada completa.

https://cutt.ly/WG5mpNe
IMAN 

temporing

https://cutt.ly/iHc7cxw
https://cutt.ly/CHc4XQv
https://cutt.ly/tHc59R4
https://cutt.ly/OHcwo16
https://cutt.ly/3HcgWIo
https://cutt.ly/rHcOrRi
https://cutt.ly/WG5mpNe


124
Enginyer/a tècnic/a de 

projectes
Agramunt 09/05/2022

Consultoria mediambiental i de projectes necessita 

enginyer/a per departament de qualitat, gestió i 

mediambient. Jornada completa.

https://cutt.ly/6G5Wmmg
IMAN 

temporing

125 Administratiu/va RRHH Tàrrega 09/05/2022

Experiència i formació en Relacions Laborals, ADE, 

RRHH. Contractació directa per l'empresa. Contracte 

temporal a jornada complerta.

https://tuit.cat/nK6P8 ADECCO

126 Deliniant/a Tàrrega 09/05/2022

Experiència de 2 anys dissenyant. GS en deliniació 

industrial o similar. Coneixements de programes de 

dibuix. Ofimàtica a nivell avançat. Català i castellà 

correctes. Jornada complerta

https://tuit.cat/clopc EUROFIRMS

127 Auxiliar de Qualitat Mollerussa 09/05/2022

Per empresa càrnica. 1 any d'Experiència en Control 

de producció. ESO finalitzada. Formació en Industria 

Alimentària o Similar. Jornada complerta.

https://tuit.cat/dt6g2 EUROFIRMS

128 Soldador/a
El Palau 

d'Anglesola
09/05/2022

Experiència de 2 anys en soldadura de fil o similar. 

ESO finalitzada i GM en metall o similar. Català i 

castellà correctes. Jornada complerta

https://tuit.cat/b0vzd EUROFIRMS

129 Soldador/a Granyanella 09/05/2022

 Experiència 2 anys en soldadura TIG-MIG Fil continu. 

Vechicle propi, ESO finalitzada i català i castellà 

parlat i escrit. Jornada complerta

https://tuit.cat/76fb8 EUROFIRMS

https://cutt.ly/6G5Wmmg
https://tuit.cat/nK6P8
https://tuit.cat/clopc
https://tuit.cat/dt6g2
https://tuit.cat/b0vzd
https://tuit.cat/76fb8


130 Export&Logistics Officer Mollerussa 09/05/2022

Formació relacionada amb logística i exportació i 

experiència de 2 anys. Nivell alt d'anglès i valorable 

francès. Jornada complerta.

https://tuit.cat/Zce3T
Montanés i 

Solé

131 Cambrer/a
Vallbona de les 

Monjes
09/05/2022

Perfil polivalent per realitzar tasques de cambrer/a i 

altres necessaries pel lloc de treball. Contracte 

indefinit a jornada complerta. Indispensable carnet 

de conduir i vehicle propi .

https://cutt.ly/IG5jxw4
Enfoc - Grup 

Alba

132
Repartidor/a (Certificat de 

discapacitat)
La Fuliola 09/05/2022

Transport de materials entre els diferents centres de 

treball de l'empresa.

Tasques de peonatge dins el procés productiu de 

l'empresa (fabricació, confecció, comercialització i 

distribució de productes textils)

https://cutt.ly/LGSK86n
Enfoc - Grup 

Alba

133
Personal Fontenaria i/o 

electricitat
Bellpuig 09/05/2022

Coneixements de fontaneria i electricitat, 

disponibilitat de carnet de conduir, persona 

polivalent, dinàmica i amb capacitat d'improvització.

https://cutt.ly/FGSLzQa
Enfoc - Grup 

Alba

134
Mecànic/a de vehicles 

pesats
Lleida 09/05/2022

Manteniment preventiu i correctiu de la flota de 

vehicles.
https://cutt.ly/EF9aPE2

Enfoc - Grup 

Alba

135 Operari/a de neteja Tàrrega 09/05/2022 Imprescindible carnet de conduir i flexibilitat horaria. https://cutt.ly/wPu3ju9
Enfoc - Grup 

Alba

136
Operari/a màquina 

impressió
Mollerussa 09/05/2022

Es requereix experiència. Jornada intensiva matí. 

Carnet de conduir i vehicle.
https://cutt.ly/sHc6cR8 Sinergie

https://tuit.cat/Zce3T
https://cutt.ly/IG5jxw4
https://cutt.ly/LGSK86n
https://cutt.ly/FGSLzQa
https://cutt.ly/EF9aPE2
https://cutt.ly/wPu3ju9
https://cutt.ly/sHc6cR8


137 Administratiu/va Guissona 07/05/2022

Atenció al client (presencial i telefònic), gestió diària. 

tasques administratives varies (ISOs, arxiu...), 

comptabilitat. Horari a convenir. Contracte indefinit. 

Amb CFGS Administració i finances o grau d’ADE i 

experiència prèvia.

jcarrera@ccsegarra.cat TOT

138 Tècnic/a de laboratori Mollerussa 06/05/2022 Veure condicions a l´oferta. https://acortar.link/K0iGXS Infojobs

139
Instalador/a de gas, 

calderes...
Cervera 06/05/2022

Busquem personal per a treballar com a tècnic de 

revisions, manteniments, reparacions i instal·lacions 

de serveis gas i calderes en domicilis particulars per 

les zones d'Igualada, Cervera i Tàrrega.

https://acortar.link/WHEbyt Infojobs

140 Personal de magatzem Tàrrega 06/05/2022

Es busca personal de magatzem amb carnet de 

conduir.

Les tasques a fer són: preparació de comandes de 

venda, inventari, Picking i repartiment de 

https://acortar.link/V7zo93 Infojobs

141
Administratiu/va 

comercial
Tàrrega 06/05/2022

CFGS en Administració i finances. Experiència en llocs 

de feina similars.
https://acortar.link/WG6Pm2 Infojobs

142 Muntador/a alumini Tàrrega 06/05/2022
Experiència de 2 anys muntant i segellant. Valorable 

formació en sector metall. Jornada complerta
https://tuit.cat/q63M4 EUROFIRMS

143 Repartidor/a Agramunt 06/05/2022
Experiència d'1 any. ESO finalitzada. Carnet C+ CAP 

en vigor. Català i castellà correcte. Jornada complerta
https://tuit.cat/eLyrw EUROFIRMS

https://acortar.link/K0iGXS
https://acortar.link/WHEbyt
https://acortar.link/V7zo93
https://acortar.link/WG6Pm2
https://tuit.cat/q63M4
https://tuit.cat/eLyrw


144 Brigada Municipal La Sentiu de Sió 06/05/2022
OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Peó Brigada Municipal. 

Termini: 26/05/2022
http://scur.cat/FZDKXD

Ajuntament de 

la Sentiu de Sió

145
IT Hardware i 

Maintenance Techinician
Tàrrega 06/05/2022 Mirar detalls a l'enllaç https://cutt.ly/eHcxtGT ISPROX

146
Ajudant de cuina i 

cambrer/a
Bellpuig 06/05/2022

Valorable experiència prèvia amb tasques d'ajudant 

de cuina. Persona polivalent. Caps de setmana.
https://cutt.ly/JAmCKgv

Enfoc - Grup 

Alba

147
Operari/a Producció torn 

de nit
Mollerussa 06/05/2022

Torn de nit, de dilluns a divendres, amb horari de 

6:00 a 14:00.
https://cutt.ly/bG5QXBM Sinergie

148 Soldador/a Tàrrega 05/05/2022

Experiència de 2 anys en soldadura amb fil. ESO 

finalitzada. Valorable formació en soldadura. Jornada 

complerta

https://tuit.cat/3wpCa EUROFIRMS

149 Tècnic/a de Manteniment Guissona 05/05/2022

 CFGM/CFGS en electromecànica, mecànica, 

electricitat o similar. Català i castellà parlats i escrits 

correctament. Jornada complerta a torns.

https://tuit.cat/5kXx7 EUROFIRMS

150 Guillotinista Impremta Artesa de Segre 05/05/2022

Estudis de Batxillerat o Formació Professional. No cal 

experiència ni formació específica però sí ganes 

d'aprendre i de treballar. Jornada complerta 

continua i contracte indefinit.

nforcada@norprint.es

Consell 

Comarcal de 

l'Urgell

http://scur.cat/FZDKXD
https://cutt.ly/eHcxtGT
https://cutt.ly/JAmCKgv
https://cutt.ly/bG5QXBM
https://tuit.cat/3wpCa
https://tuit.cat/5kXx7


151 Auxiliar Administratiu Guissona 05/05/2022 Auxiliar Administatiu pel departament de Logística http://scur.cat/E07Z45 BonÀrea

152 Peó preparador/a Lleida 04/05/2022
Empresa del sector del metall busca una persona per 

tasques de pulir, tapar i massillar peçes industrials.
https://cutt.ly/8G7SKk6 Randstad

153 Pintor/a xapista Lleida 04/05/2022
Pintura de vehicles industrials i experiència en el 

sector.
https://cutt.ly/UG7Dwti Randstad

154 Tècnic/a en màrqueting Lleida 04/05/2022

Funcions de posicionament de la marca, creació i 

supervisió del pla de màrqueting i estratègia entre 

altres. Llicenciat/ada en marqueting. Jornada 

completa.

https://cutt.ly/3G7DoLX Randstad

155 Operari/a de bodega Lleida 04/05/2022

Operari/a polival,ent a la secció de bodega. 

Experiència en bodega i disponibilitat de vehicle 

propi.

https://cutt.ly/nG7FHzd Randstad

156 Operari/a de muntatge Torà 04/05/2022

Montyar, precintar, càrrega i descarrega de caixes, 

verificació de peces, embalatge del producte entre 

altres tasques. Torns rotatius.

https://cutt.ly/GG5I57i
IMAN 

temporing

157 Electrecista Industrial Mollerussa 04/05/2022

Per empresa càrnica. Experiència de 2 anys en 

instalació, manteniment i reparacions d'instalacions. 

CFGS en Electricitat. Jornada complerta. Horari a 

torns rotatius

https://tuit.cat/NQdK6 EUROFIRMS

http://scur.cat/E07Z45
https://cutt.ly/8G7SKk6
https://cutt.ly/UG7Dwti
https://cutt.ly/3G7DoLX
https://cutt.ly/nG7FHzd
https://cutt.ly/GG5I57i
https://tuit.cat/NQdK6


158 Operari/a maquinista Cervera 04/05/2022

Per empresa càrnica. Experiència d'1 any en control 

de la producció i reparacions. CGFM o CFGS en 

Processos Industrials o similars. Jornada complerta a 

torns rotatius.

https://tuit.cat/uxgck EUROFIRMS

159 Operari/a metall Cervera 04/05/2022
Carnet de carretó elevador i pont grua. Català i 

castellà parlat i escrit. Jornada complerta
https://tuit.cat/20fgX EUROFIRMS

160 Operari/a de Producció Bellpuig 04/05/2022

Experiència de 2 anys en el sector industrial . Carnet 

de carretó i pont grua en vigor. ESO finalitzada. 

Jornada complerta . Torns rotatius

https://tuit.cat/z2WIY EUROFIRMS

161 Soldador/a Granyanella 04/05/2022

Experiència d'1 any en soldadura TIG-MIG. ESO 

finalitzada. Català i Castellà Correctes. Jornada 

complerta

https://tuit.cat/wu3Al EUROFIRMS

162 Oficial Soldador/a Granyanella 04/05/2022

Experiència soldant TIG-MIG Fil Continu i muntatge 

d'estructures. ESO finalitzada. Català i castellà 

correctes. Jornada complerta

https://tuit.cat/ip4g5 EUROFIRMS

163 Tècnic/a de laboratori Ivars d'Urgell 04/05/2022

Experiència d'1 any en tasques de qualitat en 

laboratori. CFGM/CFGS d'anàlisi i control de qualitat, 

tecnologia dels aliments o similar. Jornada 

complerta. Català i castellà correcte i nivell alt 

d'anglès.

https://tuit.cat/i7MEg EUROFIRMS

164 Operari/a de Producció
Castellnou de 

Seana
04/05/2022

xperiència de 2 anys en sector industrial. ESO 

finalitzada. Valorable carnet carretó elevador vigent. 

Català i castellà parlats i escrits corretament. Jornada 

complerta torns rotatius

https://tuit.cat/UEFOP EUROFIRMS

https://tuit.cat/uxgck
https://tuit.cat/20fgX
https://tuit.cat/z2WIY
https://tuit.cat/wu3Al
https://tuit.cat/ip4g5
https://tuit.cat/i7MEg
https://tuit.cat/UEFOP


165

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
Montanés i 

Solé

166 Ajudant/a de cuina Belianes 04/05/2022

Ajudant/a de cuina amb experiència per restaurant. 

ESO Finalitzada. Carnet de manipulació d'aliments. 

Jornada complerta i contracte indefinit

calmenut1@gmail.com

Consell 

Comarcal de 

l'Urgell

167 Soldador/a Anglesola 03/05/2022

Experiència 2 anys en soldadura TIG-MIG-MAG. 

Nocions en lectura de plànols. ESO finalitzada. Català 

i castellà correctes. Jornada complerta

https://tuit.cat/6Xyhl EUROFIRMS

168 Oficial Soldador/a Granyanella 03/05/2022

Soldador/a de tubs amb experiencia minima d'1 any. 

Soldadura MIG-Fil Continu. Capacitat d'interpretació 

de plànols o reproducció/copiat de peces. Jornada 

complerta.

https://tuit.cat/gWfze EUROFIRMS

169 Operari/a pintura Granyanella 03/05/2022

Experiència d'1 any en pintura sector metall. ESO 

finalitzada. Català i castellà correctes. Jornada parcial 

16h/setmana

https://tuit.cat/m6i00 EUROFIRMS

170 Peó d'obres i serveis
Santa Margarida 

de Montbui
03/05/2022

OFERTA PÚBLICA: 3 places de Peó d'obres i serveis. 

Termini: 23/05/2022
http://scur.cat/GAZGCH

Ajuntament de 

Santa 

Margarida de 

171 Infermeria Torà 03/05/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça d'Infermer per a la 

residència geriàtrica Mare de Déu de l'Aguda. 

Termini: 23/05/2022

http://scur.cat/8MY85P
Ajuntament de 

Torà

172 Xòfer Guissona -Reus Guissona 03/05/2022
xòfer/xòfera per fer la ruta de Guissona-Reus o Reus-

Guissona
http://scur.cat/E07Z45 BonÀrea

https://acortar.link/Z6WE0p
https://tuit.cat/6Xyhl
https://tuit.cat/gWfze
https://tuit.cat/m6i00
http://scur.cat/GAZGCH
http://scur.cat/8MY85P
http://scur.cat/E07Z45


173 Infermer/a Balaguer 02/05/2022

Per residència de gent gran. Formació universitària 

en infermeria i carnet de col.legiatura. Contracte 

indefinit a jornada complerta

https://tuit.cat/ciqfk
EULEN/FLEXIPL

AN

174 Agent Cívic
Santa Margarida 

de Montbui
02/05/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça d'Agent cívic. Termini: 

23/05/2022
http://scur.cat/XH6L9Y

Ajuntament de 

Santa 

Margarida de 

Montbui

175 Personal de neteja Balaguer 02/05/2022
OFERTA PÚBLICA: 2 places de Personal de neteja. 

Termini: 23/05/2022
http://scur.cat/EZ84DP

Consell 

Comarcal de la 

Noguera

176

Tècnic superior en 

desenvolupament 

comarcal

Balaguer 02/05/2022
OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Tècnic superior en 

desenvolupament comarcal. Termini: 23/05/2022
http://scur.cat/G85MG0

Consell 

Comarcal de la 

Noguera

177 Intervenció Mollerussa 02/05/2022
OFERTA PÚBLICA: 1 plaça d'Interventor. Termini: 

22/05/2022
http://scur.cat/94PBPZ

Consell 

Comarcal del 

Pla d'Urgell

178 Instal·ladors/es Cervera 02/05/2022

Integrat en l'equip de muntatges, realitzarà 

instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum i parcs de 

generació. Executarà tots els treballs d'instal·lació, 

posada en funcionament i manteniment dels 

sistemes fotovoltaics.

https://cutt.ly/lPu3I8c
Enfoc - Grup 

Alba

179
Personal de fusteria i 

instal·lació de parquet
Les Garrigues 02/05/2022

Personal de fusteria o instal·lació de parquet, amb 

possibilitat de desplaçament on requereixi la feina. 

Jornada complerta.

https://cutt.ly/9Ib05Dc
Enfoc - Grup 

Alba

https://tuit.cat/ciqfk
http://scur.cat/XH6L9Y
http://scur.cat/EZ84DP
http://scur.cat/G85MG0
http://scur.cat/94PBPZ
https://cutt.ly/lPu3I8c
https://cutt.ly/9Ib05Dc


180
Agent comercial 

d'assegurances

Província de 

Lleida
02/05/2022

Assessorament comercial en materia d'assegurances

Competències per al lloc: Coneixements informàtics 

a nivell usuari d'Office.

https://cutt.ly/XiXhx4F
Enfoc - Grup 

Alba

181 Perruquer/a Agramunt 01/05/2022

Persona amb experiència, ganes de treballar, 

capacitat d'adaptació i flexibilitat. Horari: els 

divendres de 9 a 19h. I dissabtes matí. 

gemmatorra1974@gmail.co

m

Consell 

Comarcal de 

l'Urgell

182
Tècnic/a Sistemes de 

Gestió
Tàrrega 29/04/2022 Mirar detalls a l'enllaç https://cutt.ly/HHcx1vy ISPROX

183
Administratiu/va 

Comptable
Tàrrega 27/04/2022

Per gestoria. 2 anys d'experiència. GM o GS en 

Administració, comptabilitat i finances o similar. 

Carnet de conduir i vehicle propi. Contracte indefinit 

jornada complerta.

https://tuit.cat/8p4xt ADECCO

184 Cap de recepció
Monestir de les 

Avellanes
27/04/2022

FGS Hosteleria i Turisme o similar.

Coneixements excel·lents d’atenció al client i 

procediments de gestió i comptabilitat.

https://acortar.link/2fpwuH Òptima

185 Administratiu/va Tàrrega 26/04/2022

CFGS en administració i gestió d'empreses o similar. 

Experiència en control i gestió de personal, stocks, 

compres, i traçabilitat de les gestions. Permís de 

conduir B.

ocupacio@urgell.cat

Consell 

Comarcal de 

l'Urgell

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

Especejament, realització i interprètació de plànols 

en AUTOCAD.  CFGS Edificació i obra civil, mecànica o 

similar. Permís de conduir B. Contracte indefinit.

ocupacio@urgell.cat

Consell 

Comarcal de 

l'Urgell

https://cutt.ly/XiXhx4F
https://cutt.ly/HHcx1vy
https://tuit.cat/8p4xt
https://acortar.link/2fpwuH


187

Tècnic de l'Oficina 

Comarcal de Transició 

Energètica

Mollerussa 26/04/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Tècnic de l'Oficina 

Comarcal de Transició Energètica. Termini: 

24/05/2022

http://scur.cat/X203FG

Consell 

Comarcal del 

Pla d'Urgell

188
Responsable vendes i 

subministres recanvis
Tàrrega 26/04/2022 Mirar detalls a l'enllaç https://cutt.ly/kHcxgKc ISPROX

189 Personal per hosteleria Urgell 25/04/2022
Personal d'hosteleria per suport a barra, a sala i a 

cuina. Mitja jornada en horari de nit.
gminguell@aspid.cat ASPID

190
Teleoperador/a amb 

certificat de discapacitat
Lleida 25/04/2022

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

191 Electromecànic/a Agramunt 25/04/2022

Experiència en el sector industrial. Valorable CFGM o 

CFGS Electromecànica/mecatrònica o similar. 

Imprescindibles coneixements en mecànica i 

electricitat industrial i soldadura. Contracte indefinit 

a jornada complerta

https://tuit.cat/TWTiG ADECCO

192 Tècnic d'administració Cervera 25/04/2022
OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Tècnic d'administració 

de l'EPEL. Termini: 23/05/2022
http://scur.cat/8ZZYE5

Consell 

Comarcal de la 

Segarra

193
Adminstrador/a de 

sistemes
Lleida 22/04/2022

Grau, Enginyeria o CFGS en el camp informàtic. 

Idiomes: Anglès nivell Alt, mínim escrit i en 

comprensió escrita.

https://acortar.link/dex9Rd Òptima

194
Oficial 1a per a la brigada 

municipal

Espluga de 

Francolí
22/04/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça d'Oficial 1a per a la brigada 

municipal. Termini: 20/05/2022
http://scur.cat/MCHM65

Ajuntament de 

l'Espluga de 

Francolí

http://scur.cat/X203FG
https://cutt.ly/kHcxgKc
https://tuit.cat/TWTiG
http://scur.cat/8ZZYE5
https://acortar.link/dex9Rd
http://scur.cat/MCHM65


195 Infermer/a salut Tàrrega 22/04/2022
Llar Alba - Titulació mínima diplomatura o grau 

d'infermeria.
https://cutt.ly/NI1wCbT

Enfoc - Grup 

Alba

196 Responsable de torn Lleida 21/04/2022

Imprescindible experiència com a Responsable de 

línia de producció, gestionant un equip de 10-15 

persones durant un mínim de 3 anys.

https://acortar.link/cpcXJk
Montañés i 

Solé

197
Controlador d'accessos de 

la piscina municipal
Vilanova de Meià 21/04/2022

OFERTA PÚBLICA: 2 places de Controlador d'accessos 

de la piscina municipal. Termini: 19/05/2022
http://scur.cat/74ZCMF

Ajuntament de 

Vilanova de 

Meià

198 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

199
Cuiner 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

200
Tècnic/a de manteniment 

industrial
Tàrrega 12/04/2022

3 anys d'experiència. CFGS o FPII en Electricitat 

industrial o similar. Es valorarà Anglès, Programació i 

Robòtica. Jornada complerta a torns intensius 

rotatius

https://tuit.cat/sM4Di ADECCO

201
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

202 Soldador/a Tàrrega 06/04/2022

Experiència soldant amb fil o electrode. Muntatge de 

maquinària, interpretació de plànols i ús de 

maquinaria. Jornada complerta. 

https://tuit.cat/7J2XV ADECCO

https://cutt.ly/NI1wCbT
https://acortar.link/cpcXJk
http://scur.cat/74ZCMF
https://tuit.cat/sM4Di
https://tuit.cat/7J2XV


203
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

204 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

205
Gestor/a d'activitats i 

projectes

Servei de Suport 

al Dol de Ponent
01/04/2022

Estudiant de darrer curs o amb títol de Psicologia, 

Treball Social o similars. Interès en el tercer sector. 

Jornada de 20 h setmanals ampliable a mitja jornada.

info@suportaldol.org abans 

del 19 d'abril

Consell 

Comarcal de 

l'Urgell




