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

1
Conserge Instal·lacions 

Culturals

Vilanova del 

Camí
14/03/2023 OFERTA PÚBLICA: Concurs oposició. Termini: 13/04/23 https://tuit.cat/a45N6

Ajuntament de 

Vilanova del Camí

2
Auxiliar de geriatria en 

torn de tarda (Ref. 728)
Verdú 22/03/2023

Les pròpies d'una gerocultora en un Centre residencial 

per a gent gran.
https://tuit.cat/d0lt7 Centre la Solana

3
Auxiliar de geriatria (Ref. 

698)
Verdú 17/02/2023

Assistir els residents en les activitats bàsiques de la vida 

diària (higiene, alimentació, etc.)
https://tuit.cat/iebps Centre la Solana

4 Ajudat/a de cambrer/a
Vallfogona del 

Riucorb
13/03/2023 Tasques de support a sala. Cotnracte de temporada. gminguell@aspid.cat ASPID

5 Ajudat/a de cuina
Vallfogona del 

Riucorb
20/03/2023 Suport en la elaboració de plats. gminguell@aspid.cat ASPID

6 Aux. sociosanitari Urgell 27/03/2023

Tasques de suport en les activitats de la vida diària en 

l'àmbit residencial. CFGM/CP d'atenció a la 

dependència.

gminguell@aspid.cat ASPID

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, 27 / març / 2023

https://tuit.cat/a45N6
https://tuit.cat/d0lt7
https://tuit.cat/iebps
mailto:gminguell@aspid.cat
mailto:gminguell@aspid.cat
mailto:gminguell@aspid.cat


7 Op. Neteja Urgell 27/03/2023

Personal per tasques de neteja industrial, neteja 

d'oficines, de comunitats de veins entre altres. Carnet 

de conduir.

gminguell@aspid.cat ASPID

8
Ajudant/a de cuina i 

cambrer/a
Urgell 13/01/2023

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

9

Tècnic/a atenció a 

persones en situació de 

dependència

Urgell 27/03/2023
Personal per residència geriàtrica. Titulació mínima per 

complir amb els requisits (CP, CFGM i CFGS).
https://tuit.cat/ualza Enfoc - Grup Alba

10 Farmacèutic/a Torà 13/02/2023

Llicenciatura o Grau en Farmàcia. Recepció de 

comandes, atenció al públic i realització d'SPD. 

Incorporació immediata

mcasanellas@coflleida.cat TOT

11
Electromecànic/a 

industrial
Tàrrega 13/02/2023

Funcions de manteniment preventiu i correctiu de les 

instal·lacions i maquinària.
https://tuit.cat/Cwo8f ADECCO

12 Informàtic/a Tàrrega 06/03/2023

Experiència en administració de sistemes, programació 

d'ordenadors. Administració Office 365.Windows Server - 

Active Directory

https://tuit.cat/871u6 ADECCO

13 Operari/ària Tàrrega 06/03/2023
Experiència en cadenes de producció.Carnet de carretó 

elevador.Horari partit de dilluns a divendres.
https://tuit.cat/v72gu ADECCO

14 Aux. Administratiu/va Tàrrega 06/03/2023
Mitja jornada.Atenció telefònica i presencial,albarans, 

control d'entrades i sortides. Introducció de dades.
https://tuit.cat/l1Y9H ADECCO

15
Administratiu/va 

compatble
Tàrrega 14/03/2023

Gestió de tasques pròpies de la comptabilitat.Tasques 

de control i revisió
https://tuit.cat/hj8jz ADECCO

mailto:gminguell@aspid.cat
https://tuit.cat/7lFoy
https://tuit.cat/ualza
https://tuit.cat/Cwo8f
https://tuit.cat/871u6
https://tuit.cat/v72gu
https://tuit.cat/l1Y9H
https://tuit.cat/hj8jz


16 Operari/ària de qualitat Tàrrega 10/03/2023

Tasques de control de qualitat, aplicació d'estandards i 

revisió de mesures. Es requereix formació professional 

en Metrología o similar.

https://tuit.cat/Vfdi2 ADECCO

17
Administratiu/va 

compatble
Tàrrega 22/03/2023

Coneixements avançats del pla general 

comptable.Experiència en comptabilitat.
https://tuit.cat/6g5Iw ADECCO

18 Mosso/a Magatzem Tàrrega 20/03/2023

Atenció i assessorament al client.Organització de 

magatzem. Repartiment amb furgoneta.Elaboració 

d'albarans i factures.

https://tuit.cat/P9Oas ADECCO

19 Operari/ària Tàrrega 23/03/2023
Muntatge de mobiliaria per la via 

pública.Pintura,controls d'acabats i control de qualitat.
https://tuit.cat/iZKyu EUROFIRMS

20 Montador/a Elèctric/a Tàrrega 22/03/2023

Muntatge estructura de camions.Instal·lacions de 

quadres de comandaments.Reparacions i instal·lacions 

mecàniques i elèctriques

https://tuit.cat/RR3YO EUROFIRMS

21 Soldador/a Tàrrega 27/03/2023

Soldador/a TIG, MIG MAG elèctrode, muntador 

d'estructures. Interpretació de planols, soldadura, 

fabricació de serralleria.

yamilia@metadasl.com
Consell Comarcal de 

l'Urgell

22 Dependent/a Tàrrega 06/03/2023

Bon tracte amb els clients, agilitat amb l'ordinador, 

memòria, capacitat d'organització i que pugui 

desenvolupar diferents feines.

info@estelonline.com
Consell Comarcal de 

l'Urgell

23 Tècnic/a projectes Tàrrega 13/03/2023

Experiència 5 anys. Es valorarà que sigui en el sector del 

metall i serralleria metàl·lica. Contracte laboral temporal 

(4 mesos) Jornada completa

yamilia@metadasl.com
Consell Comarcal de 

l'Urgell

https://tuit.cat/Vfdi2
https://tuit.cat/6g5Iw
https://tuit.cat/P9Oas
https://tuit.cat/iZKyu
https://tuit.cat/RR3YO


24 Tècnic/a del PLACI Tàrrega 20/03/2023

Procés de selecció per la cobertura, en règim de 

personal laboral, a jornada completa, pel sistema de 

concurs oposició. Termini 24 d' Abril.

https://tuit.cat/ncJB1
Consell Comarcal de 

l'Urgell

25 Arquiteccte/a tècnica Tàrrega 20/03/2023
Contracte laboral de sis mesos.Jornada 

completa.Concurs oposició. Termini fins 29 març.
https://tuit.cat/ncJB1

Consell Comarcal de 

l'Urgell

26
Peó de recollida de 

residus
Tàrrega 20/03/2023

Per a creació de borsa de treball com peó de residus. 

Termini fins 30 de març.

https://urgellnet.cat/ca/c/con

vocatories-personal-7

Consell Comarcal de 

l'Urgell

27
Tècnic/a d'Acollida i 

Polítiques Migratòries
Tàrrega 27/03/2023

Creació d'una borsa de treball, mitjançant concurs-

oposició, per cobrir baixes, substitucions i/o vacants del 

Servei d'Acollida i Polítiques Migratòries. Termini 26 

d'Abril.

https://tuit.cat/ncJB1
Consell Comarcal de 

l'Urgell

28 Opoerari/a Tàrrega 24/03/2023

Les tasques a realitzar seran de producció: tallar, polir, 

galvanitzar, troquelar, etc. Es necessita que la persona 

tingui experiència en el sector,

https://acortar.link/2E6NJ5 Infojobs

29
Muntador/a 

electromecànic/a
Tàrrega 24/03/2023 CFGM electricitat i/o mecànica i experiència d´un any https://acortar.link/ofXH8v Infojobs

30 Comercial Vendes Tàrrega 24/03/2023 Veure condicions a l´oferta https://acortar.link/qwKvRN Infojobs

31 Responsable de RRHH Tàrrega 24/03/2023 Veure condicions a l´oferta https://acortar.link/8ZNo9M Infojobs

https://tuit.cat/ncJB1
https://tuit.cat/ncJB1
https://urgellnet.cat/ca/c/convocatories-personal-7
https://urgellnet.cat/ca/c/convocatories-personal-7
https://tuit.cat/ncJB1
https://acortar.link/2E6NJ5
https://acortar.link/ofXH8v
https://acortar.link/qwKvRN
https://acortar.link/8ZNo9M


32 Venedor/a Botiga Tàrrega 24/03/2023

Les tasques a realitzar són: venda i assessorament a 

taulell, el.laboració de pressupostos, preparació de 

comandes, organització i ubicació de l´estoc.

https://acortar.link/iEQo23 Infojobs

33 Pintor/a Industrial Tàrrega 24/03/2023 Experiència demostrable en pintura amb pistola Air-less. https://acortar.link/079yZw Feina Activa

34 Soldador/a Tàrrega 24/03/2023
Professional soldador TIG, MIG MAG elèctrode, 

muntador d'estructures.
https://acortar.link/HWq9wy Feina Activa

35 Tècnic/a de projectes Tàrrega 24/03/2023

Experiència en obres de construcció, instal·lació 

d’estructures i serralleria metàl·lica en general, així com 

en obres de gran volum

https://acortar.link/BidXWj Feina Activa

36
Administratiu/va amb 

anglès
Tàrrega 22/03/2023

Contacte telefònic amb clients de parla anglesa. 

IMPRESCINDIBLE ANGLÈS PARLAT I ESCRIT.
https://acortar.link/oKWrkd Feina Activa

37 Agent de la Policia Local Tàrrega 20/03/2023 OFERTA PÚBLICA: Concurs oposició. Termini: 19/04/23 https://tuit.cat/kfs21 Ajuntament de Tàrrega

38
Tècnic/a de promoció 

econòmica
Tàrrega 17/03/2023 OFERTA PÚBLICA: Concurs oposició. Termini: 06/04/23 https://tuit.cat/9gxia Ajuntament de Tàrrega

39
Auxiliar de venda (Ref. 

730)
Tàrrega 24/03/2023 Auxiliar de venda en botiga de moda i complements. https://tuit.cat/ssrkp Centre la Solana

https://acortar.link/iEQo23
https://acortar.link/079yZw
https://acortar.link/HWq9wy
https://acortar.link/BidXWj
https://acortar.link/oKWrkd
https://tuit.cat/kfs21
https://tuit.cat/9gxia
https://tuit.cat/ssrkp


40
Consultor/a de medi 

ambient (Ref. 727)
Tàrrega 22/03/2023

Diagnosis de residus, i estudis de dimensionament de 

nous serveis de recollida de residus i neteja 

viària.Elaboració de plecs tècnics.

https://tuit.cat/gFzIw Centre la Solana

41
Auxiliar de venda (Ref. 

725)
Tàrrega 22/03/2023 Aprenent d'ajudant de dependent/a. https://tuit.cat/d0tXl Centre la Solana

42

Operari/a de magatzem 

amb carretó elevador 

(Ref. 722)

Tàrrega 21/03/2023
Experiència demostrable amb la conducció de carretons 

elevadors .
https://tuit.cat/B24Wo Centre la Solana

43 Dinamitzador/a (Ref. 715) Tàrrega 20/03/2023
Dinamitzador/a en el programa/projecte de l’assemblea 

de l’Urgell amb Joventut.
https://tuit.cat/dwt1n Centre la Solana

44

Psicòleg/loga programa 

formatiu de mesures 

penals alternatives (Ref. 

713)

Tàrrega 16/03/2023

Dirigir grup formatiu de mesures penals alternatives 

(usuaris delictes violència de gènere), realitzar sessions 

grupals i entrevistes individuals.

https://tuit.cat/k6kEk Centre la Solana

45
Auxiliar d'infermeria en 

geriatria (Ref.706)
Tàrrega 09/03/2023

Sota la guia de l'educadora social portar a terme tallers 

d'estimulació cognitiva a les persones que pateixen 

alguna demència.

https://tuit.cat/7czhs Centre la Solana

46
Electromecànic/a 

industrial
Tàrrega 24/03/2023

Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions, 

tasques de soldadura entre altres. CFGS en 

manteniment industrial.

https://tuit.cat/f0BQb Randstad

47 Administratiu/va Tàrrega 23/03/2023

Facturació, albarans, elaboració d'informes, resolució 

d'incidències entre altres. Formació superior en 

administració.

https://tuit.cat/IbVgv Randstad

https://tuit.cat/gFzIw
https://tuit.cat/d0tXl
https://tuit.cat/B24Wo
https://tuit.cat/dwt1n
https://tuit.cat/k6kEk
https://tuit.cat/7czhs
https://tuit.cat/f0BQb
https://tuit.cat/IbVgv


48 Comptable Tàrrega 23/03/2023

Registre d'operacions comptables, control i supervisó de 

tancaments entre altres. Coneixements de SAGE 200 i 

jornada completa.

https://tuit.cat/i64jy IMAN Temporing

49 Pintor/a Tàrrega 24/03/2023
Pintura industrial amb pistola Air-less. Experiència en el 

sector i jornada completa.
https://tuit.cat/oeMwz Marlex

50
Muntador/a 

electromecànic/a
Tàrrega 24/03/2023

Muntatge d'estructures de camió, instal·lacions de 

quadres de mandos entre altres tasques. Jornada 

completa.

https://tuit.cat/H67Dn Marlex

51 Soldador/a Tàrrega 24/03/2023
Soldadura en TIG i MIG, lectura i interpretació de 

plànols. Jornada completa.
https://tuit.cat/h8hzQ Marlex

52 Soldador/a Tàrrega 08/03/2023

Interpretació de plànols, soldadura, fabricació de 

serralleria i muntatge d'estructures. 4 anys d'exp. Carnet 

de conduir i disponib. vehicle. Jornada intensiva.

jcarrera@ccsegarra.cat TOT

53 Tècnic/a de projectes Tàrrega 08/03/2023

Tasques d’especejament, realització i interpretació de 

plànols mitjançant l’eina Autocad. Formació de CFGS 

fabricació mecànica. Amb experiència en tasques 

similars. Carnet de conduir B.

jcarrera@ccsegarra.cat TOT

54

Gestor/a del Servei 

d’Acompanyament i 

Suport a la Vida 

Independent

Tàrrega 15/03/2023
Grau universitari, Gestió del servei, jornada 20-30h 

setmanals
https://tuit.cat/fBZZs Enfoc - Grup alba

https://tuit.cat/i64jy
https://tuit.cat/oeMwz
https://tuit.cat/H67Dn
https://tuit.cat/h8hzQ
https://tuit.cat/fBZZs


55 Comuniació i marqueting Tàrrega 15/03/2023

Grau universitari en matèria de comunicació, 

màrqueting i/o publicitat, experiència prèvia en 

posicions de comunicació i màrqueting dins de 

projectes, creació i gestió de campanyes publicitàries

https://tuit.cat/85kj0 Enfoc - Grup alba

56
Comercial i 

despenvolupament negoci
Tàrrega 15/03/2023

Testeig i validació del catàleg conjunt, executar el pla 

comercial que es deriva de l’estratègia comercial 

definida al projecte, contacte amb clients actuals per a 

presentació de la nova campanya per a fidelització i 

augment de les vendes, desenvolupament de nous 

clients amb perfil empresa.

https://tuit.cat/K3VtV Enfoc - Grup alba

57 Transportista camió Tàrrega 13/02/2023
carnet de camió C1, experiència prèvia i jornada partida 

i completa
https://tuit.cat/H36yg Enfoc - Grup alba

58

Formador/a pel mòdul 

MF1328_1: Manipulació i 

moviments amb 

transpalets i carretons de 

mà

Tàrrega 12/01/2023

Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, arquitecte/a 

tècnic/a o títol de grau corresponent o altres títols 

equivalents, tècnic/a i tècnic/a superior en qualsevol 

especialitat industrial o comercial.

https://tuit.cat/J6m4Z Enfoc - Grup alba

59
Monitor/a equip de 

neteja
Tàrrega 13/03/2023

Certificat de Prefessioanlitat de nivel I o II en neteja o 

família professional similar
https://tuit.cat/pmh5P Enfoc - Grup alba

60 Assessor/a Laboral Tàrrega 13/03/2023
incorporació: immediata, jornada complerta, contracte 

indefinit.
https://tuit.cat/Ziv8T Enfoc - Grup alba

https://tuit.cat/85kj0
https://tuit.cat/K3VtV
https://tuit.cat/H36yg
https://tuit.cat/J6m4Z
https://tuit.cat/pmh5P
https://tuit.cat/Ziv8T


61 Jardiner/a Tàrrega 27/03/2023
15h/ setmanals per a reforç amb possibilitat de jornada 

complerta.
https://tuit.cat/xEebm Enfoc - Grup Alba

62
Mecànic/a de vehicles 

industrials
Tàrrega 13/03/2023

Realitzar manteniments i reparacions de vehicles 

industrials. Titulació mínima de FP Mecànica o 

electrònica i experiència.

https://tuit.cat/df4L9 Enfoc - Grup alba

63 Logopeda Tàrrega 19/01/2023

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

64 Operari/ària neteja Tàrrega 19/01/2023
Les pròpies del servei de neteja. Escombrar, passar la 

mopa, fregar el terra, treure la pols, buidar la brossa.
https://tuit.cat/gdKkj Enfoc - Grup alba

65
Operari/ària 

manteniment fàbrica
Tàrrega 19/01/2023

CP o CFGM electricitat i/o fontaneria. Manteniment 

elèctric i mecànic, organització i supervisió fàbrica. 

Carnet de conduir.

https://tuit.cat/LRui5 Enfoc - Grup alba

66 Operari/ària Qualitat Tàrrega 13/02/2023
Expèriencia prèvia, CFGS, Carnet de conduir i vehicle 

propi
https://tuit.cat/Uvxee Sinergie

67 Operari/ària Tàrrega 06/03/2023 Expèriencia prèvia, Carnet de conduir i vehicle propi https://tuit.cat/DAECr Sinergie

68
Places d'Agent de la 

Policia Local

Sta. Margarida 

de Montbui
13/03/2023

OFERTA PÚBLICA: Concurs de mèrits i prova. Termini: 

12/04/23
https://tuit.cat/o1W3M

Ajuntament de 

Sta.Margarida de 

Montbui

https://tuit.cat/xEebm
https://tuit.cat/df4L9
https://tuit.cat/qb8T0
https://tuit.cat/gdKkj
https://tuit.cat/LRui5
https://tuit.cat/Uvxee
https://tuit.cat/DAECr
https://tuit.cat/o1W3M


69
Operari/ària magatzem 

(Ref. 714)
Penelles 17/03/2023

Tasques pròpies de magatzem, control d’estocs,

control entrades i sortides dels magatzems de matèries 

primeres i producte acabat.

https://tuit.cat/2sdH7 Centre la Solana

70 Professor/a de música Mollerussa 21/10/2022

OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball amb les categories de 

Grau Superior, Professor Superior i Grau Professional de 

Música. Termini: Obert permanentment.

https://tuit.cat/Vfj1c
Ajuntament de 

Mollerussa

71

Educador/a - 

Informador/a ambiental 

(Ref. 726)

Mollerussa 22/03/2023

Personal educador/a - informador/a per a dur a terme 

les tasques informatives per a campanya de reciclatge al 

Pla d'Urgell.

https://tuit.cat/I52pn Centre la Solana

72 Enginyer/a Informàtic/a Lleida 07/03/2023
Experiència mínima d'almenys 1-2 anys desenvolupant 

funcions similars
https://bit.ly/3LhRJpq ADECCO

73 Consultor/a Selecció Lleida 07/03/2023 Veure requisits a l'oferta https://bit.ly/3ZHRRTD ADECCO

74 Monitor/a Lleida 08/03/2023 Temporada escolar i estiu. Jornada complerta seleccion@rosadelsvents.es
Consell Comarcal de 

l'Urgell

75 Comptable Lleida 01/03/2023
Tasques; facturació, impostos, amortitzacions, 

tancament anual,...
https://tuit.cat/caq5H Montañés Solé

76
Jardiner/a amb Cert. de 

discapacitat
Lleida 24/03/2023

Jardiner/a amb certificat de discapacitat mínim del 33% 

per important empresa a Lleida.

rmartinezm.inserta@fundaci

ononce.es
Portalento

https://tuit.cat/2sdH7
https://tuit.cat/Vfj1c
https://tuit.cat/I52pn
https://bit.ly/3LhRJpq
https://bit.ly/3ZHRRTD
https://tuit.cat/caq5H


77
Personal de neteja amb 

Cert. de discapacitat
Lleida 24/03/2023

Personal de neteja amb certificat de discapacitat mínim 

del 33% per important empresa a Lleida.

rmartinezm.inserta@fundaci

ononce.es
Portalento

78
Expenedor/a bentizinera 

amb Cert. de discapacitat
Lleida 24/03/2023

Expenedor/a amb certificat de discapacitat mínim del 

33% per bentiznera

rmartinezm.inserta@fundaci

ononce.es
Portalento

79 Director/a de Cronicitat Lleida 10/03/2023
OFERTA PÚBLICA: Concurs de mèrits. Termini: 30/03/23 

15:00h
https://tuit.cat/HQxNz

Gestió de Serveis

Sanitaris de l’Hospital

Universitari de Santa 

Maria

80
Tècnic/a de coordinació 

d'infraestructures
Lleida 10/03/2023

OFERTA PÚBLICA: Concurs de mèrits. Termini: 30/03/23 

15:00h
https://tuit.cat/uOe0h

Gestió de Serveis

Sanitaris de l’Hospital

Universitari de Santa 

Maria

81
Diferents places tècniques 

Universitat de Lleida
Lleida 13/02/2023

OFERTA PÚBLICA: Concurs de mèrits.Termini: 28/03/23- 

17/04/23
https://tuit.cat/GLjgu

Universitat de Lleida 

(UDL)

82
Tècnic/a de dinamització 

(Ref. 716)
Lleida 20/03/2023

Tasques de coordinació. Acompanyament i 

assessorament en processos d’inserció laboral i 

desenvolupament econòmic, etc.

https://tuit.cat/vTyc0 Centre la Solana

83 Aux. Administratiu/va Lleida 24/03/2023

Atenció telefònica, resolució d'incidències, informar 

sobre formació entre altres. CFGM en administració i 

jornada completa.

https://tuit.cat/sOo8x Randstad

https://tuit.cat/HQxNz
https://tuit.cat/uOe0h
https://tuit.cat/GLjgu
https://tuit.cat/vTyc0
https://tuit.cat/sOo8x


84 Ass. telefònic/a Lleida 24/03/2023
Atenció i informació telefònica, realització de trucades, 

resolució d'incidències entre altres. Jornada completa.
https://tuit.cat/e5SCQ Randstad

85 Gestor/a de tràfic Lleida 24/03/2023

Gestió i planificació de rutes, coordinació i gestió 

d'incidències entre altres. Nivell First/B2 d'anglés i CFGS 

en logiística.

https://tuit.cat/iyipl Randstad

86 Soldador/a Lleida 19/03/2023
Soldadura amb FIL, TIC, MIG, MAG, electròdes, entre 

altres tasques. Jornada completa.
https://tuit.cat/q0s2T Randstad

87 Electricista Junior Lleida 24/03/2023
Realització d'instal·lacions al sector industrial i serveis. 

Jornada completa i horari partit.
https://tuit.cat/V7iWy IMAN Temporing

88
Encarregat/ada d'obra 

civil pública
Lleida 24/03/2023

Enginyeria tècnica en obres públicques o enginyeria de 

camins. Dominci de PRESTO i TCQ i experiència mínima 

de 5 anys al sector.

https://tuit.cat/WCR8k IMAN Temporing

89 Tècnic/a de sistemes Lleida 24/03/2023

Windows server i active Directory, remote desktop / 

terminal server, virtualización con Vmware entre altres. 

Jornada completa.

https://tuit.cat/bdGnJ IMAN Temporing

90 Administratiu/va Lleida 21/03/2023
Administratiu/va al departament de logística, de 

cobraments entre altres. Jornada completa.
https://tuit.cat/GfLEZ Marlex

https://tuit.cat/e5SCQ
https://tuit.cat/iyipl
https://tuit.cat/q0s2T
https://tuit.cat/V7iWy
https://tuit.cat/WCR8k
https://tuit.cat/bdGnJ
https://tuit.cat/GfLEZ


91
Teleoperador/a amb 

idiomes
Lleida 06/03/2023

Recepció i emissió de trucades, gestió de tràmits. Català, 

castellà i un 3r idioma parlat i entès correctament. 

Preferible certificat de discapacitat. Torns rotatius.

imartinez@aspid.cat ASPID

92 Infermer/a Lleida 27/02/2023

Seguiment dels casos mèdics. Control i seguiment de les 

constants bàsiques de les persones usuàries. 

Coordinació amb ABS Tàrrega.

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

93
Tècnic/a de manteniment 

industrial

Les Borges 

Blanques 

(Lleida)

17/03/2023
Formació en manteniment indsutrial, experiencia en el 

secotor min. 3 anys
https://tuit.cat/v3Q9l InfoFeina- Ref. 181129

94

Places de Secretari/ària 

interventor del Servei 

d'Assistència Tècnica 

(SAT)

Les Borges 

Blanques
08/03/2023

OFERTA PÚBLICA: Concurs de mèrits i prova. Termini: 

05/04/23
https://tuit.cat/cAVsl

Consell Comarcal de les 

Garrigues

95 Peó Agrari La Portella 06/03/2023

Recol·leció fruita en camp / Manteniment de finca 

agrícola. Indispensable certificat de discapacitat mínim 

d'un 33%. Carnet de conduir valorable no imprescindible

lmiranda@aspid.cat ASPID

96
Mecànic/a taller Multi 

marca (Ref. 723)
Guissona 21/03/2023

Realització de les tasques pròpies relacionades amb un 

taller de reparació d'automòbils: canvi de rodes, 

alineació, canvi d'olis i revisió, etc.

https://tuit.cat/URYCm Centre la Solana

97
Operari/ària per taller 

(Ref. 709)
Guissona 15/03/2023 Tasques de fabricació i muntatge. https://tuit.cat/gBn4h Centre la Solana

98

Operari/ària mecànic/a 

per a muntatge 

d'estructures(Ref. 688)

Guissona 03/02/2023
Muntatge de robots, shuttels...

Muntatge d'estructures a la fàbrica de bonÀrea.
https://tuit.cat/5qLTD Centre la Solana

https://tuit.cat/h477f
https://tuit.cat/v3Q9l
https://tuit.cat/cAVsl
mailto:lmiranda@aspid.cat
https://tuit.cat/URYCm
https://tuit.cat/gBn4h
https://tuit.cat/5qLTD


99
Operari/ària taller 

manutenció (Ref. 687)
Guissona 03/02/2023

Ús de torn i fresa.

Soldadura d'estructura i xasis.
https://tuit.cat/9ffE0 Centre la Solana

100
Administratiu/va fiscal - 

Temporal
Guissona 24/03/2023 Consultar oferta a la web. https://tuit.cat/hj697 BonÀrea

101
Analista de laboratori de 

microbiologia
Guissona 21/03/2023 Consultar oferta a la web. https://tuit.cat/hj697 BonÀrea

102 Programador/a industrial Guissona 21/03/2023 Consultar oferta a la web. https://tuit.cat/hj697 BonÀrea

103
Operari/a de neteja de 

caixes
Guissona 09/03/2023 Consultar oferta a la web. https://tuit.cat/hj697 BonÀrea

104
Recepcionista pel centre 

mèdic HLA-bonÀrea
Guissona 16/03/2023 Consultar oferta a la web. https://tuit.cat/hj697 BonÀrea

105
Enginyer/a tècnic/a per a 

inversions
Guissona 14/03/2023 Consultar oferta a la web. https://tuit.cat/hj697 BonÀrea

106
Tècnic/a de manteniment 

electromecànic MATÍ
Guissona 14/03/2023 Consultar oferta a la web. https://tuit.cat/hj697 BonÀrea

https://tuit.cat/9ffE0
https://tuit.cat/hj697
https://tuit.cat/hj697
https://tuit.cat/hj697
https://tuit.cat/hj697
https://tuit.cat/hj697
https://tuit.cat/hj697
https://tuit.cat/hj697


107
Tècnic/a de manteniment 

electromecànic TARDA
Guissona 14/03/2023 Consultar oferta a la web. https://tuit.cat/hj697 BonÀrea

108
Tècnic/a de manteniment 

electromecànic NIT
Guissona 14/03/2023 Consultar oferta a la web. https://tuit.cat/hj697 BonÀrea

109

Projectista mecànic/a de 

maquinària de 

manutenció

Guissona 09/03/2023 Consultar oferta a la web. https://tuit.cat/hj697 BonÀrea

110
Informàtic/a 

programador/a
Guissona 08/03/2023 Consultar oferta a la web. https://tuit.cat/hj697 BonÀrea

111
Informàtic/a 

programador/a
Guissona 07/03/2023 Consultar oferta a la web. https://tuit.cat/hj697 BonÀrea

112
Tècnic/a administratiu/va 

làser taller
Guissona 06/03/2023 Consultar oferta a la web. https://tuit.cat/hj697 BonÀrea

113
Tècnic/a plaques 

fotovoltaiques
Guissona 02/03/2023 Consultar oferta a la web. https://tuit.cat/hj697 BonÀrea

114
Tècnic/a de producció a 

planta
Guissona 01/03/2023 Consultar oferta a la web. https://tuit.cat/hj697 BonÀrea

115
Analista de dades, costos i 

planificació
Guissona 01/03/2023 Consultar oferta a la web. https://tuit.cat/hj697 BonÀrea

https://tuit.cat/hj697
https://tuit.cat/hj697
https://tuit.cat/hj697
https://tuit.cat/hj697
https://tuit.cat/hj697
https://tuit.cat/hj697
https://tuit.cat/hj697
https://tuit.cat/hj697
https://tuit.cat/hj697


116 Op. de magatzem Guissona 27/03/2023
Càrrega i descàrrega manual de mercaderies per dies 

puntuals. º
https://tuit.cat/MoX8w Randstad

117 Administratiu/va Granyanella 24/03/2023
Gestió i control de processos interns, gestió d'excels 

entre altres. Jornada completa i horari partit.
https://tuit.cat/2xmwY IMAN Temporing

118 Auxiliar de serveis

Germandat 

santissima 

trinitat. 

L'Espluga de 

Francoli

27/02/2023
Tenir carnet de discpacitat, acreditar formacio en 

histeleria, neteja… residencia propera preferiblement
https://tuit.cat/loo1m Enfoc - Grup alba

119 Costurer/a Fuliola 13/03/2023

Persona amb experiència en costura i maneig de 

màquines de cosir. Producció manual i màquinaria 

plana.

https://tuit.cat/YL29y Enfoc - Grup alba

120
Infermer/a mitja jornada 

o jornada sencera
Comarca Urgell 19/03/2023 Jornada parcial de tardes, incorporació immediata https://tuit.cat/eBqm8 InfoFeina-180848

121 Oficial 1ª Tècnic Comarca Urgell 15/03/2023

FP I amb titulació Electricitat, experiencia minima de 3 

anys en un lloc similar, electricitat, aerotermia i 

renovables, Anglesola, Lleida

https://tuit.cat/i7m79
InfoFeina- 

Ref. 179656

122 Enginyer/a Agrònom
Comarca Pla 

d'Urgell
20/03/2023

Grau amb titulació Enginyeria Agrícola i valorable 

disposar d’experiència superior a 3 anys en càrrecs o 

empreses similars

https://tuit.cat/MyCte
InfoFeina- 

Ref. 180935

https://tuit.cat/MoX8w
https://tuit.cat/2xmwY
https://tuit.cat/loo1m
https://tuit.cat/YL29y
https://tuit.cat/eBqm8
https://tuit.cat/i7m79
https://tuit.cat/MyCte


123
Enginyer Comercial- 

Enginyeria Agrònoma

Comarca Pla 

d'Urgell
20/03/2023

Enginyeria Tècnica amb titulació Agrícola, Enginyeria 

Tècnica amb titulació Agroalimentària. Almenys dos 

anys d'experiència en el sector.

https://tuit.cat/6k835
Infofeina-Ref. 

Ref.179563

124 Comercial amb Francès
Comarca 

L'Urgell
15/03/2023

Experiència en funcions comercials i valorable en el 

mercat francès
https://tuit.cat/nqJRX InoFeina-180914

125
Enginyer/a tècnic/a de 

projectes

Comarca 

L'Urgell
18/03/2023

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/8toQn InfoFeina-Ref. 180603

126 Auxiliar a oficina tècnica
Comarca 

L'Urgell
17/03/2023

Busquem una persona amb experiència laboral, per 

desenvolupar tasques de seguiment de projectes 

tècnics. Amb la residència a Agramunt o molt propera.

https://tuit.cat/dBDs7 InfoFeina-Ref. 180589

127

Professor-a/Docent per 

impartir certificats 

professionals

Comarca La 

Segarra
13/03/2023

Professional del sector per impartir formació en 

Certificats de Professionalitat de nivell 2 de Sacrifici, 

feinejat i especejament de la canal.

https://tuit.cat/4q6OG
InfoFeina-

Ref. 181275

128 Pladurista
Comarca 

Garriges
18/03/2023 Valorable estuid relacionats i experiència de 3 a 5 anys. https://tuit.cat/qW7SV InfoFeina-Ref. 181235

129 Electricista
Comarca 

Garriges
16/03/2023 Valorable estuid relacionats i experiència de 3 a 5 anys. https://tuit.cat/19sE1 InfoFeina-Ref. 181240

https://tuit.cat/6k835
https://tuit.cat/nqJRX
https://tuit.cat/8toQn
https://tuit.cat/dBDs7
https://tuit.cat/4q6OG
https://tuit.cat/qW7SV
https://tuit.cat/19sE1


130 Responsable de laboratori
Comarca de 

l'Urgell
17/03/2023

Formació universitària relacionada amb la industria 

alimentaria: Ciència i Tecnologia dels Aliments o similar, 

experiència mínima de 3-5 anys

https://tuit.cat/nqFog
InfoFeina-

Ref. 179354

131
Monitor/a de 

Suport/Vetlladora

Cervera i 

Rodalies
14/03/2023

Assistència i acompanyament a l'alumnat amb 

necessitats específiques de suport educatiu en centres 

escolars. Imprescindible certificat negatiu de delictes 

sexuals. Incorporació immediata

basic@serunion.com TOT

132 Maquinista Cervera 22/03/2023

Provisió de matèria primera a la maquinària de 

producció.Control de la producció a la sala de 

control.Manteniment bàsic de la maquinària.

https://tuit.cat/qtlu7 EUROFIRMS

133 Secretari/a classe 3a Cervera 17/03/2023
OFERTA PÚBLICA: Concurs de mèrits i prova. Termini: 

06/04/23
https://tuit.cat/mz7Mo

Consell Comarcal de la 

Segarra

134
Aprenent/a màquina CNC 

(Ref. 712)
Cervera 16/03/2023

Formació en interpretació de plànols, programació de 

màquinaria sector metall (tall làser 2D i 3D, robot de 

soldadura).

https://tuit.cat/51u6q Centre la Solana

135 Soldador/a (Ref. 711) Cervera 16/03/2023 Soldadura d'estructures metàl·liques amb fil continu. https://tuit.cat/tmf79 Centre la Solana

136 Ajudant/a de Cuina Cervera 16/03/2023

Disponibilitat per treballar divendres, dissabtes, 

diumenges i festius. Horari de 8h a 16h. Parlar 

correctament el català. Valorable experiència en 

treballar atenent al públic i en l'elaboració de plats.

ocupacio@cervera.cat TOT

https://tuit.cat/nqFog
https://tuit.cat/qtlu7
https://tuit.cat/mz7Mo
https://tuit.cat/51u6q
https://tuit.cat/tmf79


137
Persona per administració 

i comercial
Cervera 15/03/2023

Facturació, tresoreria, control d´existències i proveïdors. 

Horari de 8 a 14 h. Contr.indefinit, període de prova. 

Amb F P Administratiu/va i experiència.

jcarrera@ccsegarra.cat TOT

138 Xòfer Cervera 15/02/2023

Conduir camió , viatges locals i interprovincials seguint 

rutes establertes. Requisits CAP i Carnet C1, experiència 

en el sector. Jornada completa.

mfarre@ccsegarra.cat TOT

139
Administratiu/va 

Comptable
Cervera 15/02/2023

Facturació, comptabilitat, presentar licitacions, plans de 

seguretat d’obra. Imprescindible experiència en 

comptabilitat i facturació. Jornada completa, contracte 

indefinit.

mfarre@ccsegarra.cat TOT

140 Professional de soldadura Cervera 13/01/2023
Treballs de soldadura tant amb electrodo, com amb fil, 

relacionats amb feines de la construccio
https://tuit.cat/jcqye Enfoc - Grup alba

141
Operari/ària de 

prefabricats
Cervera 27/02/2023

Experiencia como peón moldeo. También personal con 

experiencia en interpretacions de planos, en corte y 

doblado de chatarra, preparación…

https://tuit.cat/7u8ic Enfoc - Grup alba

142 Operari/ària polivalent Cervera 27/03/2023
Imprescindible carnet de carretoner i pont grua.

Carnet TPM. Valorable coneixements de mecànica.
https://tuit.cat/o7acu Sinergie

143

Muntatge final 

màquinaria agricola (Ref. 

708)

Castellserà 14/03/2023

Muntatge final de maquinaria agrícola, embalatge i 

expedicions. Experiència i titulació en carretilla i pont 

grua.

https://tuit.cat/u43sx Centre la Solana

https://tuit.cat/jcqye
https://tuit.cat/7u8ic
https://tuit.cat/o7acu
https://tuit.cat/u43sx


144 Tècnic/a de Medi Ambient Calaf 22/03/2023
OFERTA PÚBLICA: Concurs de mèrits i prova. Termini: 

21/04/23
https://tuit.cat/Xjn5s Ajuntament de Calaf

145
Administratiu/iva. Pla 

Local d'Ocupació
Calaf 21/03/2023 OFERTA PÚBLICA: Concurs de mèrits. Termini: 31/03/23 https://tuit.cat/3pqW4 Ajuntament de Calaf

146
Tècnic/a mitjà de 

desenvolupament local
Calaf 21/10/2022

OFERTA PÚBLICA: Projecte de suport a la Indústria de la 

Diputació de Barcelona. Obert fins trobar la persona.
https://tuit.cat/4M0n8 Ajuntament de Calaf

147 Mosso/a Magatzem Bellpuig 22/03/2023

Ubicació de gènere en el magatzem.Preparació de 

comandes.Càrrega i descàrrega de mercaderia.Ús de 

carretó elevador.Control d'estocs.

https://tuit.cat/mKjg6 EUROFIRMS

148 Tècnic/a manteniment Bellpuig 22/03/2023

Manteniment preventiu i correctiu d'avaries 

mecàniques, pneumàtiques, hidràuliques i fluids en 

general. Reparacions .Soldadura amb elèctrode .

https://tuit.cat/fL991 EUROFIRMS

149
Ajudant de forner 

(Ref.703)
Bellpuig 07/03/2023

Aprendre a fer el pa i la brioxeria. És necessari portar 

pesos (sac farina-arrossegar carros).
https://tuit.cat/pB1kl Centre la Solana

150
Auxiliar de manteniment 

(Ref.702)
Bellpuig 02/03/2023

Donar suport en les tasques de manteniment preventiu i 

correctiu de l'empresa. Manteniment i resolució 

d'avaries del dia a dia de la maquinària.

https://tuit.cat/lazbu Centre la Solana

https://tuit.cat/Xjn5s
https://tuit.cat/3pqW4
https://tuit.cat/4M0n8
https://tuit.cat/mKjg6
https://tuit.cat/fL991
https://tuit.cat/pB1kl
https://tuit.cat/lazbu


151 Agutzil/a Belianes 20/03/2023
Tasques de manteniment i neteja de les vies publiques i 

instalacions del municipi (jardineria, neteja,etc)

Ajuntament de Belianes // 

973 330139

Consell Comarcal de 

l'Urgell

152 Operari/àries de fàbrica Belianes 13/03/2023 Conducció de màquinaria manual per pantalla tàctil https://tuit.cat/R2hTO Enfoc - Grup alba

153 Gerocultor/a

Barbens/La 

Fuliola/Castells

erà

27/03/2023

Incorporació immediata. Jornada 40h setmanals. 

Contracte temporal amb possibilitat d'incorporació a 

l'empresa.

tsocialfuliola@serveislleida.c

om

Consell Comarcal de 

l'Urgell

154 Infermers/eres Balaguer 27/03/2023

Infermer/a per realitzar tasques pròpies d'un centre 

ambulatori. Durada de contracte temporal, per cobrir 

una baixa maternal. Jornada completa de dilluns a 

divendres.

https://acortar.link/j0Dd0X Feina Activa

155 Comercial Balaguer 27/03/2023
Assessorament al client, prendre mesures , realitzar 

pressupostos.
https://acortar.link/Lja8XM Feina Activa

156
Places de Tècnic/a 

d'integració social
Balaguer 15/03/2023

OFERTA PÚBLICA: Concurs de mèrits i prova. Termini: 

04/04/23
https://tuit.cat/5oxt9

Consell Comarcal de la 

Noguera

157

Places a Balaguer 

(administratiu/iva, 

arquitecte, 

aux.administratiu/iva, 

peó, places tècniques)

Balaguer 07/03/2023
OFERTA PÚBLICA: Concurs de mèrits i prova. Termini: 

04/04/23
https://tuit.cat/m38nU

Ajuntament de 

Balaguer

https://tuit.cat/R2hTO
https://acortar.link/j0Dd0X
https://acortar.link/Lja8XM
https://tuit.cat/5oxt9
https://tuit.cat/m38nU


158 Diferents places tècniques Balaguer 07/03/2023 OFERTA PÚBLICA: Concurs de mèrits. Termini: 04/04/23 https://tuit.cat/Yp12O
Ajuntament de 

Balaguer

159 Gerocultor-a Balaguer 23/03/2023

Atenció, higiene, alimentació i estimulació de persones 

residents. 

CP atenció sociosanitària o equivalents. Jornada 

completa. Torn de nit.

saguila@aspid.cat ASPID

160
Conductor/a repartiment 

Carnet C + CAP
Balaguer 20/02/2023

Ruta per Catalunya. Carnet C + CAP en vigor. Persona 

flexible, procativa, responsable. Jornada completa, torn 

intensiu (matí). Experiència mínima d'1 any.

saguila@aspid.cat ASPID

161 Soldador/a Anglesola 23/03/2023

Soldadura d'estructures metàl·liques per al muntatge de 

portes i finestres. Preparació de les superfícies 

prèviament a la soldadura.Interpretació de plans.

https://tuit.cat/XQ3dU EUROFIRMS

162 Ajudant de maquinista Anglesola 22/03/2023

Proveïment de la maquinària.Control de la 

producció.Introducció paràmetres i control numèric de 

la maquinària. Resolució d'incidències.

https://tuit.cat/zbrZb EUROFIRMS

163 Tècnic comercial Alt Urgell 20/03/2023

Comercial amb experiència per instal·lació de punts de 

recàrrega per vehicles elèctrics. Contracte laboral + sou 

fix.

mvivancos@aspid.cat ASPID

164 Carretoner/a Alcarràs Alcarràs 24/03/2023

Carretoner/a amb certificat de discapacitat mínim del 

33% i carnet amb vigor per important empresa a 

Alcarràs

rmartinezm.inserta@fundaci

ononce.es
Portalento

https://tuit.cat/Yp12O
mailto:saguila@aspid.cat
https://tuit.cat/XQ3dU
https://tuit.cat/zbrZb
mailto:mvivancos@aspid.cat


165 Tècnic/a de solidworks Alcarràs 25/03/2023
Disseny conceptual, planificació d'estructures i 

parametrització. Jornada completa.
https://tuit.cat/cqyE4 Randstad

166 Cuiner/a
Agramunt/ 

Cervera
06/02/2023 CGFM Cuinar o gastronomia, gestió de cuina https://tuit.cat/8ro52 Enfoc - Grup alba

167 Gestor/a comercial banca Agramunt 20/03/2023 8.15-15 hores de dilluns a divendres
alba.fernandez.muniz@rand

stad.es

Consell Comarcal de 

l'Urgell

168 Preparador/Repartidor Agramunt 15/03/2023
Preparar i repartir comandes. Furgoneta o camió inferior 

a 3.500 Kgr. Contracte indefinit.Jornada completa.
administracio@disfase.com

Consell Comarcal de 

l'Urgell

169
Socorrista per a les 

piscines municipals
Agramunt 20/03/2023 OFERTA PÚBLICA: Concurs de mèrits. Termini: 19/04/23 https://tuit.cat/ntyua

Ajuntament 

d'Agramunt

170

Places de Coordinador/a i 

Monitor/a d'activitats en 

el lleure

Agramunt 14/03/2023 OFERTA PÚBLICA: Concurs de mèrits. Termini: 04/04/23 https://tuit.cat/f5Y8d
Ajuntament 

d'Agramunt

171

Places de Coordinador/a i 

Monitor d'activitats 

esportives i aquàtiques

Agramunt 14/03/2023 OFERTA PÚBLICA: Concurs de mèrits. Termini: 04/04/23 https://tuit.cat/f5Y8d
Ajuntament 

d'Agramunt

172 Gerocultor/a (Ref. 724) Agramunt 31/03/2023
Tasques corresponents al lloc de treball d’una 

gerocultora en un centre residencial per a gent gran.
https://tuit.cat/mr9XE Centre la Solana

173
Cuiner/a residència (Ref. 

704)
Agramunt 07/03/2023 Elaboració àpats per a residència. https://tuit.cat/Rr4iu Centre la Solana

https://tuit.cat/cqyE4
https://tuit.cat/8ro52
https://tuit.cat/ntyua
https://tuit.cat/f5Y8d
https://tuit.cat/f5Y8d
https://tuit.cat/mr9XE
https://tuit.cat/Rr4iu


174 Gerocultor/a Agramunt 22/03/2023

CFGM Att persones en situació de dependència/cures 

aux.d'infermeria/att.sociosanitària. Torn de matí: 7- 

14:30h.

resiurgell@gmail.com TOT




