BUTLLETÍ D'OFERTES

10 de gener de 2022

La Xarxa per l’Ocupació fa aquest recull d’ofertes de feina per tal de facilitar l’accés a ofertes laborals del nostre entorn i són extretes de diferents pàgines web
d'ofertes de feina.
Si esteu interessades en una oferta de feina del butlletí, heu de contactar amb l'organització que la gestiona l'oferta que trobareu a la columna "ORIGEN". A la
columna "ACCÉS A L'OFERTA" trobareu l'enllaç directe a l'oferta de feina. En la versió mòbil, algunes APP no reconeixen els enllaços, per tant, haureu de copiar
l'enllaç al vostre navegador.
La Xarxa per l’Ocupació no es fa responsable del contingut dels anuncis publicats ni garanteix, ni es responsabilitza de la veracitat, exactitud o validesa dels anuncis
publicats.
OFERTA DE FEINA
EMPRESA - LLOC
REQUISITS, PERFIL SOL·LICITAT, DESCRIPCIÓ
ACCÉS A L'OFERTA
ORIGEN
DATA
No indispensables, preferible estudis mitjans de la
Consell
Enviar CV a
1
Auxiliar de farmàcia
La Fuliola
30/12/2021 branca sanitària i/o experiència. Jornada complerta
Comarcal de
treballiformacio@urgell.cat
amb contracte temporal amb possibilitats d'indefinit
l'Urgell
CFGS d'Adminstració i Finances, Empresarials o ADE;
Administratiu/va amb
https://tuit.cat/12Zs1
2
Mollerussa
14/12/2021
nivell alt d'anglès; Jornada completa i Contracte
Randstad
anglès
indefinit
Consultor/a de Vendes en l'oficina de Tàrrega.
https://tuit.cat/yj5D2
3
Comercial
Tàrrega
07/01/2022
Adecco
Jornada complerta. Contracte indefinit
Disseny industrial en oficina tècnia. Autocad,
https://tuit.cat/uP0qL
4
Deliniant/a
Tàrrega
20/12/2021
Invernor o Solid Works. Jornada complerta.
Adecco
Contracte Temporal inicial amb Adecco
5

6

Operaris/es

Operari/a

Tàrrega

Producció en cadena, envasat de producte,
20/12/2021 etiquetat, control de qualitat. Ordre i neteja en el lloc
de treball. Contracte Temporal a temps complert

https://tuit.cat/vtpyj

Adecco

Tàrrega

Preparació de comandes, envasat, etiquetat, control
de qualitat, paletització.Contracte per treball
30/11/2001
temporal. Possibilitat d'incorporació a l'empresa
usuària.

https://tuit.cat/5PUrN

Adecco

7

Graduat/da en Infermeria

Balaguer

30/12/2021

Atendre persones usuàries, preparar i administrar
medicaments i tasques d'infermeria. Contracte
indefinit a jornada complerta
Control de mesures del producte, manipulat i
encaixat, tall de peces, càrrega i descàrrega de
material. Control de de qualitat i empaquetat
final.Utililització esporàdica de carretó
elevador.Jornada Complerta a torn partit. ESO
finalitzada i català i castellà correctes
Experiencia de 3 anys en calderería industrial.
Persona polivalent i dinàmica. Gestió d'equip i
coordinació. Supervisió de la producció i del
personal. Soldadura i tall de xapa. Interpretació de
plànols de fabricació. GM/GS relacionat amb el lloc
de treball. Català i/o castellà parlat i escrit
correctament.

https://tuit.cat/2kfYm

Flexiplan/Eulen

https://tuit.cat/3eOsr

Eurofirms

https://tuit.cat/rl9m8

Eurofirms

8

Operari/a de fàbrica

Tàrrega

10/01/2022

9

Encarregat/da de
caldereria

Cervera

10/01/2022

Tàrrega

Manteniment i reparació de maquinària d'hosteleria.
Reparacions en taller i a domicili. Experiència 2 anys.
10/01/2022
Carnet de manipulació de màquines de fred.
Coneixements i experiència en mecànica electrònica i
elèctrica. Jornada complerta.

https://tuit.cat/630d0

Eurofirms

Anglesola

Treballs de paleta, rehabilitació de façanes, reformes
07/01/2022 i construccions d'obra nova. Amb experiència de 2
anys. Jornada complerta i partida

https://tuit.cat/dzFta

Eurofirms

Tàrrega

Soldadura de xassis de camions, interpretació de
07/01/2022 plànols. Experiència de 2 a 5 anys. Persona dinàmica i
proactiva. Jornada complerta

https://tuit.cat/yWrks

Eurofirms

10

11

12

Mecànic/a

Paleta

Soldador/a

13

14

Calderer/a

Tècnic/a de manteniment
elèctric

Cervera

Execució de muntatge de motlles. Soldadura i tall de
xapa. Interpretació de plànols de fabricació.
07/01/2022
Experiència d'1 any GM/GS relacionada amb el lloc
de treball. Jornada Complerta

Bellpuig

https://tuit.cat/Hx4M4

Eurofirms

07/01/2022

Manteniment correctiu i preventiu elèctric de lìnies
de producció, reparació d'avaries, interpretació
d'esquemes elèctrics, electrònica, hidràulica i
pneumàtica. Experiencia 2 anys. GS en
elètrica/electrònica/programació/manteniment.
Valorable coneixement general de mecànica.

https://tuit.cat/5j0xX

Eurofirms

https://tuit.cat/iyc8O

Eurofirms

https://tuit.cat/UnUZw

Eurofirms

https://tuit.cat/3Z6Ou

Eurofirms

https://tuit.cat/qfuDP

Eurofirms

15

Soldador/a

Cervera

07/01/2022

Soldadura TIG, MIG-MAG o electrode, i fil continu,
plegat de xapa, intepretació de plànols. Jornada
complerta

16

Operari/a CNC

Cervera

07/01/2022

Control de maquinària, parametrizació, control
numèric. Experiència de 2 anys. Jornada Complerta

Tàrrega

Organització de magatzems. Coordinació muntatges i
amb oficina tècnica.Control de producció.
07/01/2022
Experiència 3 anys sector metall. GM/GS Sector
metall. Coneixements informàtica i ofimàtica.
Jornada complerta

17

Responsable de Taller

18 Tècnic/a de manteniment

Sant Guim de
Freixenet

07/01/2022

Empresa del sector alimentari.Manteniment
preventiu i correctiu de la maquinària. Formació en
manteniment de maquinària, valorable formació en
Robòtica. Experiència d'1 any. Jornada complerta

19

Mosso/a de magatzemRepartiment

20 Peó sector agroalimentari

07/01/2022

Empresa del sector comerç. Ubicació de gènere i
material a magatzem, preparació de comandes,
control d'stocks, repartiment de comandes de
manera puntual. Jornada complerta, carnet de
conduir i de carretó elevador vigent.

https://tuit.cat/k6Dch

Eurofirms

07/01/2022

Preparació de mescles, ensacat i etiquetat, càrrega i
descàrrega amb carretó elevador (cal carnet vigent).
Experiència en el sector. Jornada complerta a torns
rotatius intensius

https://tuit.cat/3oimM

Eurofirms

https://tuit.cat/x12ll

Eurofims

https://tuit.cat/xgkc5

Eurofirms

Cervera

Empresa del sector càrnic. Control de producció,
detecció d'incidències i resolució. Reparacions
31/12/2021 mecàniques bàsiques. Ordre i neteja, Experiència 1
any. GM/GS Mecànica o processos
industrials.Jornada complerta torns rotatius intensius

https://tuit.cat/6zlBF

Eurofirms

Sant Guim de
Freixenet

Empresa alimentària.Producció i elaboració del
producte, control del procediment, alimentació de la
31/12/2021
màquina. Cal certificat de discapacitat igual o
superior al 33% i experiència de 2 anys en empreses
alimentàries. Jornada complerta torns rotatius

https://tuit.cat/kFQPB

Eurofirms

Tàrrega

Bellpuig

21

Responsable de qualitat
de magatzem

Agramunt

05/01/2022

Recepció, i verificació del producte dels proveïdors.
Control de qualitat.Supervisió dels operaris i
productes. Control d'stock i caducitat. Carnet de
carretó elevador en vigor. Experiència de 2 anys en
magatzems. Jornada complerta partida.

22

Soldador/a

Granyanella

04/01/2022

Soldadura MIG-TIG-Fil continu. Muntatge
d'estructures metàl.liques. Experiència 1 any.
Jornada complerta

23

24

Peó maquinista

Operari/a de producció
(amb certificat de
discapacitat)

25

26

27

28

29

Soldador/a

Adjunt/a de producció i
manteniment

Electromecànic/a

Electricista

Operari/a de producció

Anglesola

Cervera

Cervera

Anglesola

Anglesola

Empresa sector metall: Tasques de soldadura MIG/Fil
continu, tall, manipulació i muntatge d'estructures
29/12/2021
de metall. Experiència de 3 anys. Jornada complerta
partida

https://tuit.cat/bikO6

Eurofirms

29/12/2021

Empresa del sector càrnic. Adjunt/a de producció i
manteniment assumint les tasques de la persona
responsable en la seva absència. Experiència de 2
anys com a responsable de producció. GS en
mecànica o similar. Jornada complerta torn rotatiu

https://tuit.cat/u1YIB

Eurofirms

28/12/2021

Empresa sector metall. Servei i suport a nivell de
manteniment, resolució d'averies i reparació de
màquines . Experiència de dos anys en
electromecànica. GM/GS
Electricitat/Mecànica/Mecatrònica o Mantemiment
industrial. Jornada complerta torn rotatiu

https://tuit.cat/K1RW4

Eurofirms

28/12/2021

Muntar instalacions elèctriques i reparar màquines,
detectar errades i corregir. Experiència 5 anys.
GM/GS Electricitat o similars. Jornada complerta
partida

https://tuit.cat/U2La0

Eurofirms

28/12/2021

Sector agroalimentari. Seguiment ordres de
producció, recepció mercaderies, control d'stocks,
albarans, manteniment i ordre. Càrrega i descàrrega
de camions. Carnet de carretó elevador. Jornada
complerta torn rotatiu intensiu.

https://tuit.cat/u9LUh

Eurofirms

30

Operari/a de fàbrica

Cervera

28/12/2021

31

Operari/a control (amb
certificat de discapacitat)

Ivars d'Urgell

28/12/2021

32

Oficial 1a Metall

Anglesola

27/12/2021

33 Tècnic/a de manteniment

34

Sant Guim de
Freixenet

Auxiliar de laboratori

Cervera

35

Tècnic/a de qualitat

a 15minuts de
Lleida

36

Responsable de finques

Lleida

Empresa sector metall. Programació maquinària,
seguiment incidències, canvi bobines. Experiència 1
any. Carnet carretó elevador/pont grua en vigor.
Valorable cursos sector metall.Horari rotatiu.
Jornada complerta
Empresa de pinsos per animals. Recepció materia
primera, classificació, mostres i registre dades,
Oferta per persones amb certificat de discapacitat
igual o superior al 33%. Jornada completa en torn
partit

https://tuit.cat/20HVe

Eurofirms

https://tuit.cat/Oi0ah

Eurofirms

Experiència 2 anys en soldadura TIG-MIG-Fil continy.
Interpretació de plànols.Jornada complerta partida.

https://tuit.cat/fsnwe

Eurofirms

27/12/2021

Empresa alimentària: Manteniment de màquines i
robots. Experiència de 5 anys. GM/GS Mecànica
Industrial.Jornada complerta per torns rotatius.

https://tuit.cat/mCR3t

Eurofirms

27/12/2021

Empresa sector alimentari: Anàlisi i control de
qualitat matèria primera, recollida mostres,anàlisis i
redacció d'informes i interpretació de resultats.
Experiència mínima d'un any en el sector
industrial.JBatxillerat finalitzat. Jornada complerta a
torns rotatius.

https://tuit.cat/il7rk

Eurofirms

Formació en Ciència i Tecnologia dels Aliments,
22/12/2021 Enginyeria Agrònoma o similar. Experiència mínima https://acortar.link/JWMg4n
de 2 anys en gestió de qualitat en entorns fructícoles.

Montañés i
Solé

22/12/2021

Montañés i
Solé

Formació Agronòmica valorable. Experiència. 2 anys

https://acortar.link/veRAZ6

37

Comercial sector
assegurances

38 Director/a oficina tècnica

Mollerussa

Lleida

22/12/2021

Formació Universitària (molt valorable). Dret / ADE o
similar. Professional obert, constant, capaç d’oferir https://acortar.link/nuV5yG
un tracte excel·lent al client, amb valors i autonomia.

Enginyeria Elèctrica o Mecànica o similar. Experiència
https://acortar.link/pijoR5
22/12/2021
en oficina tècnica en empreses de maquinaria,
mínima de 10 a 15 anys.
Aspectes a valorar: persona responsable, implicada,
https://acortar.link/BKjJ0G
23/12/2022
metòdica, organitzada, amb capacitat de
comunicació tant escrita com oral.

Montañés i
Solé
Montañés i
Solé

39

Administratiu/va
Comptable

Lleida

40

Administratiu/va

Pla d'Urgell

Formació acadèmica: Empresarials, ADE o similar.
22/12/2022 Coneixements: comptabilitat i facturació.Informàtica: https://acortar.link/qpQOng
domini del paquet Office (Outlook, Word, Excel...).

Òptima

Tàrrega

Requisits: CFGS Adminsitració i finances. Experiència
1 any. Tasques: dur a terme la comptabilitat de
https://acortar.link/cCF4bq
10/01/2022
l'empresa, del control de bancs, la gestió dels tributs,
el control de la prevenció de Riscos Laborals, etc.

Infojobs

41

Gestió de comptabilitat i
impostos

42

Tàrrega

08/01/2022

Es busca encarregat de magatzem, amb carnet de
conduir. Tasques: Encarregar-se del magatzem i
supervitzar el seu bon funcionament. Preparació de
comandes de venta, inventari, Picking

Encarregat de magatzem

Òptima

https://acortar.link/RgVZDZ

Infojobs

43

Venedor/a Alimentació

Tàrrega

10/01/2022

Es busca venedor/a per La Sirena a Tàrrega. Jornada
setmanal de 40 hores en horari de tarda. Requisits:
flexibilitat horària i experiència d´un any.

https://acortar.link/oXRG66

Infojobs

44

Tècnic/a de qualitat

Tàrrega

07/01/2022

Veure condicions a l´oferta

https://acortar.link/Vk6wtY

Infojobs

45

Comercial ferreteria

Tàrrega

07/01/2022

Comercial extern per visitar a indústries i autònoms.
Remuneració fixa més incentius. Vehicle d'empresa.
Cartera de clients assegurada .
Cal incoporar a l'equip persona polivalent per estar
atenent al taulell i també donant un cop de mà a
l'obrador.
Experiència de dos anys en neteja d´instal.lacions
industrial.
Requisits: experiència d´un any, carnet de conduir i
vehicle propi, nivell alt de català.
Veure condicions a l´oferta
Requisits: ple domini del català, castellà i anglès.
Experiència mínima requerida.

https://acortar.link/M7Ezga

Infojobs

https://acortar.link/2U5goX

Infojobs

https://acortar.link/VN9VkL

Infojobs

https://acortar.link/q1rjJG

Infojobs

https://acortar.link/JXALjE

Feina Activa

https://acortar.link/r7CYrQ

Feina Activa

46

Operari/a de forn de pa

Tàrrega

05/01/2022

47

Operari/a Neteja

Tàrrega

10/01/2022

48

Repartidor/a

Tàrrega

05/01/2022

49

Soldador/a

Tàrrega

10/01/2022

50

Tècnic/a selecció RRHH

Tàrrega

10/01/2022

51

Comercial
Administratiu/va amb
anglès

Mollerussa

04/01/2022

Tasques: Cerca de nous clients i fidelització dels
actuals.

https://acortar.link/sj311P

Feina Activa

52

Cuiner/a

Lleida

10/01/2022

Restaurant situat al centre de Lleida necessita
incorpora una persona amb nocions de cuina, amb
ganes de treballar amb una plantilla estable.

https://acortar.link/aQtqhN

Feina Activa

53

Mecànic/a

Lleida

10/01/2022

Veure condicions a l'oferta

https://acortar.link/AbPTOg

Feina Activa

Lleida

10/01/2022

Professional de la fisioteràpia amb vocació social i
empatia amb persones grans, preferentment amb
formació en demències, envelliment... i experiència
en programes emmarcats en l'ACP.

https://acortar.link/rNlnr1

Feina Activa

Alcarràs

10/01/2021

Recepció i ubicació de mercaderies. Carnet de
carretoner i pont grua i experiencia en el sector.

https://cutt.ly/uU6IW5k

Randstad

54

Fisioterapeuta

55 Carretiller amb pont grúa

56

Xòfer c+E internacional

Torres de Segre

07/01/2022

57

Tècnic/a agrícola

Torres de Segre

07/01/2022

58

Operari/a laminador/a

Lleida

07/01/2022

59

Operari/a de punt net

Alcarràs

05/01/2022

60

Operari/a d'escorxador

Lleida

04/01/2022

Transporta de producte fresc fins a França i Italia.
Disponibilitat i flexibilitat horaria. Disponibilitat de
C+E+CAP
Control i gestió de recursos, supervisió de les
explotacions, bioseguretat i gestió i presa de
mostres. CFGS i experiència en el sector.
Laminar peces de fibra de vidre i composite.
Experiència en el sector.
Atenció al client, informar al client sobre la correcta
ubicació dels residus, manteniment de l'ordre i la
neteja del punt, tasques administratives. Jornada
parcial.
Manipular i envasar aliments càrnics. Experiència en
el sector.

https://cutt.ly/sU6PgAm

Randstad

https://cutt.ly/xU6AKYj

Randstad

https://cutt.ly/QU6FSNh

Randstad

https://cutt.ly/lU6JKFc

Randstad

https://cutt.ly/KU6Kfd6

Randstad

https://cutt.ly/dU6V9lR

Randstad

61

Administratiu/va de
compres

Vila-sana

04/01/2022

Gestió de comandes de materia prima i productes
acabats, seguiments de les entregues, control i
anàlisis de costos i marges. Suport general al
departament administratiu. Inglés nivell C1 i
formació en grau d'administració.

62

Ajudant de mecànic

Alcarràs

10/01/2021

Suport en les tasques de montatge i reparació de
maquinària, neteja i organització del taller.

https://cutt.ly/zU63QW1

IMAN
Temporing

63

Maquinista de grúa
"pulpo"

Lleida

10/01/2021

mepresa de reciclatge precisa un maquinista per la
conducció de grúa amb l'objectiu de separar residus.

https://cutt.ly/nU64iDO

IMAN
Temporing

64

Carretiller

Soses

10/01/2021

Conducció de carretilla i pont grúa, càrrega i
descàrrega de camió i gestió de magatzem. Jornada
completa i horari partit.

https://cutt.ly/DU6792X

IMAN
Temporing

65

Personal informàtic

66

Teleoperador/a a call
center

Instal·lador amb domini
d'electricitat, climatització
67
i fontaneria (Tàrrega) (Ref.
439)
68

69

70

71

PROGRAMA 30PLUS:
Paleta o peó construcció
(Ref. 382)
Aprenent/a
d'instal·lacions elèctriques
(Ref. 327)
Monitor/a de suport al
curs de Soldadura (Ref.
445)
Professor/a pel CP:
d'Activitats d'Auxiliar de
Comerç (Ref. 443)

72 Psicologia Clínica (Ref.441)

Lleida

Empresa del sector de les comunicacions certificades
i de les telecomunicacions, cerca candidats/as per a
29/11/2021 cobrir els següents llocs de treball: Tècnica o tècnic
de sistemes / DevOps , Programadora o Programador
Sènior Front-*end, Programadora/or Júnior.

lmiranda@aspid.cat

ASPID

Lleida

Recepció i emissió de trucades, ús de software i
29/11/2021 hardward, gestió de tràmits en funció dels protocols.
Català, castellà i anglés.

svilasalo@aspid.cat

ASPID

Tàrrega

10/01/2022

Instal·lador amb domini d'electricitat, climatització i
fontaneria (Tàrrega) (Ref. 439)

http://scur.cat/4H4D23

Centre la
Solana

Tàrrega

10/01/2022

Tota mena de treballs relacionats a la construcció

http://scur.cat/D8XXDM

Centre la
Solana

Cervera

03/01/2022

Empresa de Cervera necessita incorporar una
persona jove que estigui interessada en aprendre
l'ofici d'electricitat i llauneria.

https://tuit.cat/eUjZd

Centre la
Solana

Tàrrega

27/12/2021

Monitor/a de docència per l'ocupació de la formació
de Soldadura

http://scur.cat/N53GG9

Centre la
Solana

Tàrrega

Professorat del mòdul Operacions Auxiliars al punt
27/12/2021 de venda del Certificat de Professionalitat d'Activitats
Auxiliars de Comerç.

http://scur.cat/9EHPY2

Centre la
Solana

Tàrrega

27/12/2021

Professional de la Psicologia Clínica per la realització
de diagnostics i acompanyament a persones joves

http://scur.cat/L677JZ

Centre la
Solana

15/12/2021

Diagnosticar averies d'Automòbils tant mecàniques
com elèctriques de les marques oficials FORD, JEEP,
FIAT, I MAZDA

http://scur.cat/MFC92H

Centre la
Solana

15/12/2021

Tècnic/a d'AADD (Zumba, Body Pump, Entrenament
Funcional, Ciclo Indoor, Assessoraments).

http://scur.cat/423NZZ

Centre la
Solana

http://scur.cat/G52N3J

Centre la
Solana

http://scur.cat/G2GJ6F

Centre la
Solana

http://scur.cat/M9FB02

Centre la
Solana

73

Mecànic d'automòbils
(Ref.433)

Tàrrega

74

Tècnic/a de Fitness (Ref.
432)

Cervera

75

Operais/àries de
producció especialista
(Ref.428)

Cervera

13/12/2021

76

PROGRAMA30 PLUS: Aux.
administrativa amb
atenció al client (Ref. 429)

Tàrrega

13/12/2021

Tàrrega

13/12/2021

Lleida

07/01/2022

PROGRAMA 30 PLUS:
77 Planxadora de roba tèxtil
(ref. 430)
Auxiliar de serveis i punt
78
d'informació
79

Secretari Interventor

Bellvís

05/01/2022

80

Conductor de camió de
recollida

Calaf

31/12/2021

81

Operari de neteja viària

Calaf

31/12/2021

82

Tècnic de gestió de
Secretaria

Igualada

31/12/2021

Elaboració de peces prefabricades; preparció de
motlles, abocament de formigó, obertura /
tancament de motlles, repassat de peces,
emmagatzematge, etc.
Auxiliar administratives amb atenció al públic.
Domini del telèfon per realitzar contactes i vendre
assegurances presencialment, telefònicament i via
correu electrònic.
Tintoreria de Tàrrega busca una persona per planxar
diferents tipus de peces de vestir (pantalons,
vestitats de festa, etc.),
OFERTA PÚBLICA: 17 places d'Auxiliar de serveis i
punt d'informació. Termini: 04/02/2022
OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Secretari Interventor.
Termini: 25/01/2022
OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places de
Conductor de camió de recollida. Termini:
21/01/2022
OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places
d'Operari de neteja viària. Termini: 21/01/2022
OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places de
Tècnic de gestió de Secretaria. Termini: 20/01/2022

http://scur.cat/JH9J6Z
http://scur.cat/6867YL

Universitat de
Lleida
Ajuntament de
Bellvís

http://scur.cat/DKAX76

Ajuntament de
Calaf

http://scur.cat/6BM9F8

Ajuntament de
Calaf

http://scur.cat/NZ8KMX

Ajuntament
d'Igualada

83

Tècnic auxiliar
d'Administració i
Comunicació (Esports)

Igualada

84

Dinamitzador
d'esdeveniments

Igualada

31/12/2021

OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places de
Tècnic auxiliar d'Administració i Comunicació
(Esports). Termini: 20/01/2021

http://scur.cat/HDA0PG

Ajuntament
d'Igualada

31/12/2021

OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places de
Dinamitzador d'esdeveniments. Termini: 20/01/2022

http://scur.cat/79N6N3

Ajuntament
d'Igualada

http://scur.cat/X0FDYX

Ajuntament
d'Igualada

http://scur.cat/7P3MXC

Ajuntament
d'Igualada

http://scur.cat/E9DH0P

Ajuntament
d'Igualada

http://scur.cat/JHN5D8

Ajuntament
d'Igualada

http://scur.cat/4F057F

Ajuntament
d'Igualada

OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places de
Tècnic de salut pública (protecció de la salut).
Termini: 20/01/2022
OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places
d'Arquitecte. Termini: 20/01/2022
OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places de
Tècnic de gestió de contractació. Termini:
20/01/2022
OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places de
Tècnic de grau mitjà d'organització. Termini:
20/01/2022
OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places de
Dinamitzador de joventut. Termini: 20/01/2022

85

Tècnic de salut pública

Igualada

31/12/2021

86

Arquitecte

Igualada

31/12/2021

87

Tècnic de gestió de
contractació

Igualada

31/12/2021

88

Tècnic de grau mitjà
d'organització

Igualada

31/12/2021

89 Dinamitzador de joventut

Igualada

31/12/2021

90 Auxiliar oficial o subaltern

Miralcamp

30/12/2021

OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places
d'Auxiliar oficial o subaltern. Termini: 19/01/2022

http://scur.cat/5ZZAZL

Ajuntament de
Miralcamp

Torà

31/12/2021

OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places de Peó
de brigada. Termini: 20/01/2022

http://scur.cat/M892AA

Ajuntament de
Torà

31/12/2021

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Director. Termini:
17/01/2022

http://scur.cat/4NX2C9

Consorci del
Turó de la Seu
Vella de Lleida

91

92

Peó de brigada

Direcció

Lleida

http://scur.cat/X0KA8N

Ajuntament de
Mollerussa

http://scur.cat/X7Y5GY

BonÀrea

http://scur.cat/X7Y5GY

BonÀrea

http://scur.cat/X7Y5GY

BonÀrea

Reparació de màquines d'injecció de plàstic,
premses, terminals i escampadores.

http://scur.cat/EYJ550

Centre la
Solana

15/11/2021

Ajudant de cuina (Tàrrega) (Ref. 408)

http://scur.cat/GC59HK

Centre la
Solana

Tàrrega

12/11/2021

Secretaria comercial (Tàrrega) (Ref. 409)

http://scur.cat/4JHXND

Centre la
Solana

El Talladell

25/10/2021

Manteniment de carreteres amb CARNET C+E

http://scur.cat/68EY0Z

Centre la
Solana

https://tuit.cat/AxzS9

Centre la
Solana

https://tuit.cat/c2bSe

IMO Lleida

93

Auxiliar de Fira

Mollerussa

28/12/2021

94

Carretoner/a

Guissona

04/01/2022

95

Tècnic/a gestió de
benzineres

Guissona

96

Administratiu/va per a la
secció de vehicles

Guissona

97

Tècnic/a Manteniment
Electromecànic (Ref.427)

Cervera

02/12/2021

Tàrrega

PROGRAMA 30PLUS:
98
Ajudant de Cuina
(Ref.408)
PROGRAMA 30PLUS:
99 Secretaria Comercial (Ref.
409)
Manteniment de
100 carreteres amb CARNET
C+E (Ref. 378)
Cambrer/ Cambrera (Caps
101
de setmana) (Ref. 340)
102

Dependent/a Reposador/a

OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places
d'Auxiliar de Fira. Termini: 12/01/2022

Reposición del picking
- Carga y descarga de camiones
- Despaletizar producto
Preparació d'inversions i pressupostos, Atenció als
03/01/2022
gestors de les benzineres
Coordinació del taller de vehicles, Gestió i compra de
30/12/2021
la flota, Control de pressupostos
Comptabilitat general

Torà

08/10/2021

Lleida

29/12/2021

Empresa de la restauració ubicada a Torà necessita
incorporar un cambrer o una cambrera de bar i
terrassa
Persona polivalent per a comerç al detall de
productes d'alimentació naturals i ecològics. Horari
partit. Jornada complerta

103

Referent econòmic

Lleida

27/12/2021

104

Responsable de Compres Gestió Stoc

Lleida

22/12/2021

105

Docent per a donar cursos
de RRHH (nòmines i SS)

Lleida

106

Mecànic/a Oficial de 1ª
per vehicles industrials
pesats

Lleida

107

Operari/a aprenent

Segarra

04/01/2022

108

Técinc/a Laboral

Juneda

04/01/2022

109

Comercial de Ventes

Urgell

04/01/2022

Tàrrega

06/02/2022

Mollerussa

04/01/2022

04/01/2022

110 Tècnic/a administratiu/va

111

Comercial Sector
Assegurances

112 Encarregat/da de negoci

Urgell

Responsable Econòmic-financer. Títol universitari en
Relacions Laborals. Jornada complerta

https://tuit.cat/xLp8A

IMO Lleida

https://tuit.cat/wEoCM

IMO Lleida

https://tuit.cat/lFpJq

IMO Lleida

https://tuit.cat/Kd04u

IMO Lleida

Aprenent per a la fabricació de maquinària

https://cutt.ly/PUqCXlD

Infofeina - Ref.
168606

Despatx professional en assessorament i gestió fiscal,
laboral, comptable, civil i mercantil situat a Juneda.

https://cutt.ly/JYGX6UG

Infofeina 168820

https://cutt.ly/rUqCS77

Infofeina - Ref.
168416

https://cutt.ly/cYGCRVp

Infofeina 169456

Important corredoria d’assegurances ubicada a
l’entorn de Mollerussa incorpora un/a Comercial.

https://cutt.ly/rUqViW8

Infofeina - Ref.
169407

Persona per gestionar el dia a dia i aportar
experiència i idees per augmentar i fer créixer el
negoci.

https://cutt.ly/8UqC4F2

Ref. 169237

Estudi secundaris. Experiència prèvia. Vehicle propi.
Jornada completa. Contracte indefinit.
Llicenciat/da o diplomat/da en àrees relacionades
amb RRHH (relacions laborals, econòmiques ...),
07/01/2022
Experiència com a docent. Jornada parcial. Contracte
temporal (curs)
FP1 o CFGM o Cert. Professionalitat n2.
04/01/2022
Coneixements en equips frigorífics. Permís de
conduir C i CAP en vigor. Jornada complerta

Empresa de reciclatge necessita un/a comercial de
vendes pel mercat nacional.
Important empresa de la província de Lleida precisa
incorporar un/a Tècnic/a Administratiu/va per les
seves oficines.

10/01/2021

Es busca una persona força polivalent que pugui
donar resposta a les necessitats del servei. Consulta
els requisits a l'enllaç.

https://cutt.ly/IYGVbci

Enfoc - Grup
Alba

Tàrrega

29/11/2021

Preparació de comandes de venda, inventari, Picking.
Haurà de fer repartiment de mercaderies als clients.

https://cutt.ly/MT3RZ8w

Enfoc - Grup
Alba

Verdú

10/01/2022

https://cutt.ly/TR1pJ07

Enfoc - Grup
Alba

Cervera

02/11/2021

https://cutt.ly/LRU6rFQ

Enfoc - Grup
Alba

Maldà

01/01/2022

https://cutt.ly/NRd2MSc

Ajuntament de
Maldà - Enfoc

Tàrrega

02/11/2021

https://cutt.ly/3zfQ27i

Enfoc - Grup
Alba

https://cutt.ly/XiXhx4F

Enfoc - Grup
Alba

113

Gestió de projectes
d'inserció

Tàrrega

114

Mosso/a magatzem Repartidor

115

Educador/a Social

116 Operaris/es prefabricats
Borsa de treball 117 Residència Geriàtrica de
Maldà
Maquinista Planta
118
Envasadora
119

Agent comercial
d'assegurances

Província de
Lleida

Jornada de 20h/setmanals, preferiblement tarda
(horari negociable)
Integrat/da a l'equip de fabricació, col·laborarà a la
fabricació d'elements prefabricats que es realitzen a
la fàbrica.
Veure els requisits de la convocatòria a l'enllaç.

Experiència demostrable i valorable estudis de CFGM
en Electromecànica
Assessoerament comercial en materia
d'assegurances
20/12/2021
Competències per al lloc: Coneixements informàtics
a nivell usuari d'Office.

