BUTLLETÍ D'OFERTES

22 de novembre de 2021

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
OFERTA PÚBLICA: 1 plaça d'Interventor. Termini
Ajuntament de
http://scur.cat/ZD5LDZ
1
Intervenció
Balaguer
22/11/2021
12/12/2021
Balaguer
2

Borsa de monitors de
lleure, artístics i esportius

Tàrrega

22/11/2021

OFERTA PÚBLICA: Monitors/es de lleure pel parc de
Nadal. Termini: 26/11/2021
Quines serán les teves tasques?:Facturació, atenció
als xòfers, atenció de trucades telefóniques i
proveïdors
A bonÀrea ens agrada millorar cada dia, és per això
que volem incorporar a una persona que s'orienti
totalment a detectar les necessitats o carències de
les diferents tendes d'Espanya ( 70% focalitzades a
Catalunya, però també amb presència a Saragossa i
Madrid)

http://scur.cat/LLEXF3

Ajuntament de
Tàrrega

http://scur.cat/HF4GA4

BonÀrea

http://scur.cat/HF4GA4

BonÀrea

3

Administratiu/va

Verdú

22/11/2021

4

Mystery Shopper

Guissona

22/11/2021

5

PROGRAMA 30PLUS: Peó
manteniment (Ref.412)

Anglesola

22/11/2021

Jardineria, manteniment i neteja de granja, petites
nocions de soldadura, pintura, electricitat i aigua.

http://scur.cat/D04FCD

Centre la
Solana

PROGRAMA 30PLUS:
6 Paleta o ajudant de paleta
(Ref. 413)

Anglesola

22/11/2021

Les propies de la feina relacionades amb la
construcció.

http://scur.cat/D9EJM7

Centre la
Solana

7

PROGRAMA 30PLUS:
Oficial de notaria

Cervera

22/11/2021

Preparació d'escriptures i instruments notarials de
tota mena

http://scur.cat/PGGD8K

Centre la
Solana

8

Professor batxillerat per
acadèmia (Ref. 417)

Tàrrega

22/11/2021

Reforç d'assignatures de l'àmbit científic com física,
química o matemàtiques. Es valoraran d'altres.

http://scur.cat/6X6K8Z

Centre la
Solana

9

Professor d'anglès (Ref.
416)

Tàrrega

22/11/2021

Impartir classes d'anglès a diferents nivells

http://scur.cat/XXJADA

Centre la
Solana

22/11/2021

Persona amb experiència, ganes de treballar,
capacitat d'adaptació i flexibilitat. Divendres de 9 a
19h. I dissabtes matí. Possibilitats d'ampliar horari
més endavant.

Interessades enviar CV a:
gemmatorra1974@gmail.co
m

Consell
Comarcal de
l'Urgell

https://acortar.link/fMHnuT

Feina Activa

https://acortar.link/eUMvGN

Feina Activa

https://acortar.link/1X2Y9J

Feina Activa

https://tuit.cat/3WrtM

IMO Lleida

https://cutt.ly/gTzTnpN

Infofeina LSmr-169237

10

Perruquer/a

Agramunt

11

Treballador/a Social

Lleida

22/11/2021

Treballador/a social amb experiència dins l'àmbit de
les persones amb discapacitat/dependència, per al
nostre Centre de Dia i per als Serveis d'Autonomia
Personal de l'entitat.

12

Cuiner/a

Mollerussa

22/11/2021

Experiència de dos anys.

13

Personal per escorxador

Sort

22/11/2021

14

Auxiliar tècnic/a
educatiu/va

Lleida

22/11/2021

Urgell

22/11/2021

Mollerussa
Mollerussa

22/11/2021
22/11/2021

15 Encarregat/da de negoci
16
17
18

Administratiu/va
Netejador/a industrial
Responsable d'atenció a
l'usuari

Igualada

Matarife amb Títol de classificador de canals i
Benestar animal al escorxador.
Suport a la vida diària, tasques d'higiene,
dinamització del temps lliure, acompanyament ...
Jornada intensiva de tarda o nit.
Persona per gestionar el dia a dia i aportar
experiència i idees per augmentar i fer créixer el
negoci.

Veure condicons a l´oferta
Experiència d´1 any.
Tasques d'atenció a l'usuari en hospital. Es requereix
20/11/2021
experiència mínima de 2 anys.

https://acortar.link/rV1lwO

Infojobs
Infojobs

https://tuit.cat/yfn7t

Adecco

https://acortar.link/4r1OrB

19

Team Leader

Tàrrega

20/11/2021

20

Dependent/a

Tàrrega

20/11/2021

21

Operari/a

Tàrrega

20/11/2021

22

Venedor/a La Sirena

Tàrrega

20/11/2021

Tàrrega

23 Encarregat/ada de botiga

Requisitis: CFGM o Superior., dos anys d´experiència.
Jornada complerta de matí i tarda (de 6h a 14h i de
14h a 22h) Incorporación inmediata

https://acortar.link/XvNs8f

Infojobs

Requisitis: CFGM Comercio i Marquèting i
experiència d´1 anys. Jornada complerta
Requisitis: 1 any d´experiència. Valorable carnet de
carretilla
Jornada laboral de 35h/setmana en horari de tarda.
Contracte per campanya de nadal.

https://acortar.link/0vY9hy

Infojobs

https://acortar.link/7DCza0

Infojobs

https://acortar.link/9gqGd0

Infojobs

20/11/2021

CFGM i dos anys d´experiència

https://acortar.link/Z544WY

Infojobs
Adecco

24

Encarregat/da de
producció

Tàrrega

19/11/2021

Es requereix experiència mínima de 2 anys. Jornada
completa intensiva en torns rotatius.

https://tuit.cat/yx9bl

25

Redactor multimèdia

Catalunya

19/11/2021

OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places de
Redactor multimèdia. Termini: 02/12/2021

http://scur.cat/J827LJ

26

Agent d'ocupació i
desenvolupament local

Les Borges
Blanques

19/11/2021

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça d'Agent d'ocupació i
desenvolupament local. Termini: 29/11/2021

http://scur.cat/HZXD59

27

Manteniment
d'instal·lacions

Mollerussa

19/11/2021

28

Operari/a de
manteniment

Torrefarrera

19/11/2021

29

Planxista de vehicles

Lleida

19/11/2021

Dues persones amb nocions d’instal·lacions
elèctriques, pintura, fontaneria i manteniment
general d’instal·lacions. Jornada complerta i
contracte indefinit. Requisit: carnet de conduïr.
Ajuda en la fabricació de portes automàtiques. Es
requereix experiència mínima de 2 anys.
Reparcació de xapa de vehicles industrials. Es
requereix experiència mínima de 3 anys.

Agència
Catalana de
Notícies
Consell
Comarcal de
les Garrigues

Envieu el vostre CV a:
treballiformacio@urgell.cat

Consell
comarcal de
l'Urgell

https://tuit.cat/05cTi

Eurofirms

https://tuit.cat/l7sbX

Eurofirms

30

Auxiliar de qualitat

Mollerussa

19/11/2021

Control de bones practiques del personal de
producció. Vetllar per la qualitat del producte. Es
requereix experiència.

31

Paleta

Anglesola

19/11/2021

Rehabilitació de façanes, reformes i construccions
noves. Es requereix experiència mínima de 2 anys.
Empresa del sector metall. Organització de
magatzem, control de producció. Es requereix
experiència mínima de 3 anys.
Atenció al client. Gestió de comandes. Es requereix
experiència mínimia de 2 anys.
Instal·lació, manteniment i reparació de les
instal·lacions. Interpretació de planells. Es requereix
experiència.
Manteniment preventiu i correctiu elèctric de les
línies de producció. Es requereix experiència mínima
de 2 anys.
Veure condicons a l´oferta

https://tuit.cat/tm6O6

Eurofirms

https://tuit.cat/dzFta

Eurofirms

https://tuit.cat/3Z6Ou

Eurofirms

https://tuit.cat/LQyNT

Eurofirms

https://tuit.cat/3ML8u

Eurofirms

https://tuit.cat/5j0xX

Eurofirms

https://acortar.link/3QyT79

Feina Activa

32

Responsable de taller

Tàrrega

19/11/2021

33

Dependent/a

Tàrrega

19/11/2021

34

Electricista industrial

Mollerussa

19/11/2021

35

Tècnic/a de manteniment
elèctric

Bellpuig

19/11/2021

Mollerussa

19/11/2021

Lleida

19/11/2021

Es valorarà coneixements i/o experiència en
persones migrades. Requereix experiència previa.

https://tuit.cat/iEdz5

IMO Lleida

38

Infermer/a
Tècnics d'acollida en
Treball Social / Educador
Social
Operari/a taller

Tàrrega

19/11/2021

ESO i experiència no requerida.

https://acortar.link/JFHVbx

Infojobs

39

Tècnic/a de laboatori

Tàrrega

19/11/2021

CFGS i esperiència no requerida. Jornada complerta

https://acortar.link/3aJ0Pp

Infojobs

40

Admninistraiu/va

Lleida

https://cutt.ly/yTS0M8O

Randstad

41

Soldador/a

Lleida

https://tuit.cat/poGyn

Adecco

36
37

Facturació, suport a la comptabilitat, gestió de
documents i taques administratives vàries. CFGM en
administració.
Es requereix experiència en soldadura en TIG o
18/11/2021
MIG/MAG e interpretació de planells. Es valorarà
carnet de carretoner.
19/11/2021

42

Mecànic/a automoció

Lleida

18/11/2021

Es requereix experiència. Jornada completa intensiva
de matí.

https://tuit.cat/n2DFb

Adecco

43

Perfil Comunicació

Tàrrega

18/11/2021

Consulteu les tasques, perfil i condicions a l'enllaç.

https://cutt.ly/RTDoonW

Enfoc - Grup
Alba

https://tuit.cat/hexdi

Eurofirms

Back office comercial amb
44
francès

Vilanova de la
Barca

18/11/2021

Organització del departament d'exportació. Gestió
de cartera de clients. Es requereix experiència
mínima de 2 anys.

45 Tècnic/a de manteniment

Sant Guim de
Freixenet

18/11/2021

Manteniment preventiu i correctiu de maquinària.

https://tuit.cat/mCR3t

Eurofirms

Lleida

18/11/2021

Repartir comandes de productes congelats. Es
requereix experiència mínima.

https://tuit.cat/3Ilhm

Eurofirms

http://scur.cat/26HEP9

46

Repartidor Carnet B

47

Oficial administratiu

Lleida

18/11/2021

OFERTA PÚBLICA: 2 places d'Oficial administratiu.
Termini: 18/12/2021

48

Auxiliar de farmàcia

Lleida

18/11/2021

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça d'Auxiliar de farmàcia.
Termini: 18/12/2021

http://scur.cat/AC44Y6

49

Auxiliar d'oficis manteniment

Lleida

18/11/2021

OFERTA PÚBLICA: Auxiliar d'oficis - manteniment.
Termini: 18/12/2021

http://scur.cat/ZB3LJ0

50

Tècnic especialista en
anatomia patològica

Lleida

18/11/2021

OFERTA PÚBLICA: Tècnic especialista en anatomia
patològica. Termini: 18/12/2021

http://scur.cat/BNE6MK

51

Enginyer informàtic

Lleida

18/11/2021

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça d'Enginyer informàtic.
Termini: 18/12/2021

http://scur.cat/2XMK8G

52

Oficial d'oficis - tècnic
especialista informàtic

Lleida

18/11/2021

OFERTA PÚBLICA: Oficial d'oficis - tècnic especialista
informàtic. Termini: 18/12/2021

http://scur.cat/LB6B0Z

Gestió de
Serveis
Sanitaris
Gestió de
Serveis
Sanitaris
Gestió de
Serveis
Sanitaris
Gestió de
Serveis
Sanitaris
Gestió de
Serveis
Sanitaris
Gestió de
Serveis
Sanitaris

Lleida

18/11/2021

OFERTA PÚBLICA: 11 places d'Ajudant sanitari.
Termini: 18/12/2021

54 Auxiliar d'oficis - subaltern

Lleida

18/11/2021

OFERTA PÚBLICA: 2 places d'Auxiliar d'oficis subaltern. Termini: 18/12/2021

http://scur.cat/GJK8ZX

55

Auxiliar d'infermeria

Lleida

18/11/2021

OFERTA PÚBLICA: 24 places d'Auxiliar
d'infermeria.Termini: 18/12/2021

http://scur.cat/G77ML0

56

Tècnic especialista en
diagnòstic per la imatge

Lleida

18/11/2021

OFERTA PÚBLICA: 4 places de Tècnic especialista en
diagnòstic per la imatge. Termini: 18/12/2021

http://scur.cat/G69NFF

57

Auxiliar administratiu

Lleida

18/11/2021

OFERTA PÚBLICA: 5 places d'Auxiliar administratiu.
Termini: 18/12/2021

http://scur.cat/5C73XD

58

Comercial Ferretería

Tàrrega

18/11/2021

59

Responsable de finques

Lleida

60

Comercial sector
assegurances

53

61

Ajudant sanitari

Mosso/a de picking

http://scur.cat/X03B3L

Experiència de 5 anys. Cartera de clients assegurada.
https://acortar.link/M7Ezga
Salari més comisions.
Formació Agronòmica valorable. Perfil de
https://acortar.link/CpC6z6
18/11/2021
personalitat. Pro actiu, empàtic, comunicatiu,
implicat, etc.

Gestió de
Serveis
Sanitaris
Gestió de
Serveis
Sanitaris
Gestió de
Serveis
Sanitaris
Gestió de
Serveis
Sanitaris
Gestió de
Serveis
Sanitaris
Infojobs
Montañés i
Solé

Mollerussa

Professional obert, constant, capaç d’oferir un tracte
18/11/2021
excel·lent al client, amb valors i autonomia. Ha de
tenir bones aptituds comunicatives

https://acortar.link/0R9KlB

Montañés i
Solé

Sant Guim de
Freixenet

Preparació de comandes amb PDA, càrrega i
descàrrega amb la carretilla elevadora, i ubicació de
18/11/2021
les mercaderies i material. Disposa de carnet de
carretoner ni transpalets elèctric. Jornada completa.

https://cutt.ly/0TSZKCr

Randstad

62 Operaris/es de producció

Cervera

63

Soldador/a de 1a i 2a

Castellnou de
Seana

64

Operari/a de treballs
verticals

Castellnou de
Seana

65

Operari/a

Tàrrega

Montatge en cadena i control de qualitat, jornada
completa i experiència en el sector.
Suport en el procés de muntatge d'estructures,
18/11/2021 soldadura i montatge d'infrastructures. Experiència
en el sector.
Suport en el muntatge d'estructures, tasques de peó
18/11/2021 de la construcció. Jornada completa i experiència en
el sector de la construcció.
18/11/2021

18/11/2021

66 Director de la llar d'infants Vimbodí i Poblet 17/11/2021

Operaris/es amb experiència en fàbrica de producció.

https://cutt.ly/zTSX4rQ

Randstad

https://cutt.ly/ZTSCphZ

Randstad

https://cutt.ly/uTS0lPN

Randstad

https://cutt.ly/6TDp0Bf

Sinergie

OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places de
Director de la llar d'infants. Termini: 17/12/2021

http://scur.cat/2473EM

Ajuntament de
Vimbodí i
Poblet
Borsa jove de
treball Pla
d'Urgell

67

Dependent/a

Mollerussa

17/11/2021

Tasques administratives, de gestió interna de
l’administració. Atenció i tracte amb el client.
- Gestió de xarxes socials i disseny gràfic

Envia el teu CV a
info@loteriabarcala.com

68

Montador/a elèctric/a hidràulic/a

Tàrrega

17/11/2021

Instal·lació de quadres de comandament.
Reparacions elèctriques per carroceries de camions.

https://tuit.cat/Y7jKT

Eurofirms

69

Soldador/a

Tàrrega

17/11/2021

https://tuit.cat/xgkc5

Eurofirms

70

Repartidor Carnet C

Agramunt

https://tuit.cat/RJzGl

Eurofirms

71

Mecànic/a obra pública

Lleida

17/11/2021

Reparació i manteniment de maquinària d'obra
pública. Es requereix experiència mínima de 2 anys.

https://tuit.cat/xyvsf

Eurofirms

72

Operari/a de producció

Castellnou de
Seana

17/11/2021

Programació i alimentació de la maquinària de
producció. Es requereix experiència mínima d'un any.

https://tuit.cat/ws1al

Eurofirms

Soldadura MIG i TIG. Montatge d'estructures
metàl·liques. Es requereix experiència.
Repartiment de begudes amb camio. Carnet C + CAP.
17/11/2021
Es requereix experiència.

Delineant/a administratiu
73
/va

Mollerussa

17/11/2021

Gestió administrativa de l'oficina tècnica.
Interpretació de planells. Gestió de documentació
tècnica.
OFERTA PÚBLICA: 1 plaça d'Auxiliar administratiu a
l'Institut Guissona. Termini: 29/11/2021

https://tuit.cat/kA4jV

Eurofirms

http://scur.cat/J3ME3A

Generalitat de
Catalunya

https://tuit.cat/Dydmv

IMO Lleida

https://tuit.cat/2hH4o

IMO Lleida

https://tuit.cat/v8dwY

IMO Lleida

74

Auxiliar administratiu

Guissona

17/11/2021

75

Fuster/a

Torrefarrera

17/11/2021

76

Perruquer/a

Lleida

77

Peó de neteja per
residència

Lleida

78

Tècnic administratiu

Lleida

17/11/2021

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Tècnic administratiu al
Centre de Lleida. Termini: 26/11/2021

http://scur.cat/AJ5F6Y

INEFC

79

Gerent de negoci

Urgell

17/11/2021

desenvolupar i consolidar el negoci, gestionar el
personal i aportar nous productes i oportunitats a
l'activitat per poder créixer

https://cutt.ly/4WTNajo

Infofeina LCoh-166610

https://cutt.ly/3TS0cT7

Randstad

Ajudant de fusteria amb coneixements del sector.
Jornada laboral amb horari flexible.
Jornada completa. Es requereix experiència de 5
17/11/2021
anys.
Jornada parcial de dijous a diumenge. Imprescindible
17/11/2021
vehicle propi.

80

Operari/a de producció

Tàrrega

Operari de producció, preparació de comandes,
17/11/2021 envasat, encaixat i control de producció. Experiència
en el sector.

81

Operari/a de pintura

Cervera

17/11/2021

Producció industrial a la secció de pintura. Treball a
torns de matí i tarda. Disponibilitat de vehicle propi.

https://cutt.ly/rTS0INk

Randstad

17/11/2021

Mecànic/a mab experiència en vehicles de grans
dimensions: camions, furgonetes, etc... Jornada
completa i horari partit.

https://cutt.ly/8TS2bk9

Randstad

82

Mecànic/a

Mollerussa

83

Dependent/a
administratiu/va

Lleida

Atenció al client, desempaquetar, etiquetar i ubicació
del material. Tasques administratives: elaboració de
17/11/2021
pressupostos, gestió d'albarans i comandes. CGFS en
administratiu. Vehicle propi.

https://cutt.ly/CTS2LEh

Randstad

r.farre@teimon.com

TOT

84

Mecànic/a de Camions

Vilagrassa

17/11/2021

Horari: dll. a dv. de 8:30 a 13:30 h i de 16 a 19:00 h.
Contracte indefinit a temps complet. Incorporació
immediata. Experiència en lloc similar entre 1 i 2
anys. Residència a Tàrrega o voltants. FPI/CFGM
automoció, mecànica i/o electromecànica.

85

Mosso/a de magatzem
amb discapacitat

Lleida

16/11/2021

Oferta exclusiva per a persones amb certificat de
discapacitat igual o superior a 33 %.

https://tuit.cat/IHvyw

Adecco

86

Responsable de
manteniment

Cervera

16/11/2021

Manteniment preventiu i correctiu de maquinària e
instal·lacions en empresa del sector metall.

https://tuit.cat/uAwCF

Adecco

Tàrrega

16/11/2021

OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places de
Monitor de lleure, artístic i esportiu pel parc de
Nadal. Termini: 26/11/2021

http://scur.cat/BAZ493

Ajuntament de
Tàrrega

Monitor de lleure, artístic
87
i esportiu
88

Ajudant/a de cuina

Lleida

16/11/2021

Jornada completa de dilluns a divendres i dissabtes
alterns. Es requereix experiència mínima d'un any.

https://tuit.cat/0bf5E

IMO Lleida

89

Mecànic/a

Lleida

16/11/2021

Reparació i manteniment de motos i quads. Es
requereix experiència d'un any.

https://tuit.cat/489ls

IMO Lleida

90

Operari/a aprenent

Segarra

16/11/2021

Aprenent per a la fabricació de maquinària

https://cutt.ly/wRU4QlE

91

Comercial de Ventes

Urgell

16/11/2021

Empresa de reciclatge necessita un/a comercial de
vendes pel mercat nacional.

https://cutt.ly/IRU41Hy

92

Tècnic/a Auxiliar de
serveis econòmics

Tàrrega

15/11/2021

OFERTA PÚBLICA: Tècnic/a Auxiliar de serveis
econòmics. Termini: 29/11/2021

http://scur.cat/3DD356

Infofeina - L168606
Infofeina LCcvs-168416

Ajuntament de
Tàrrega

93

Personal informàtic

94

Teleoperador/a a call
center

Lleida

95

Forner/a

Castellserà

Auxiliar administratiu/va
96 per la gestió de locals i
botigues

Lleida

Empresa del sector de les comunicacions certificades
i de les telecomunicacions, cerca candidats/as per a
15/11/2021 cobrir els següents llocs de treball: Tècnica o tècnic
de sistemes / DevOps , Programadora o Programador
Sènior Front-*end, Programadora/or Júnior.
Recepció i emissió de trucades, ús de software i
15/11/2021 hardward, gestió de tràmits en funció dels protocols.
Català, castellà i anglés.
Persona per donar un suport en la elaboració de pa i
15/11/2021
brioxeria. Jornada completa
Desde bonÀrea estem seleccionant una persona per
a que doni suport en la gestió de les diferents
botigues i locals de l'empresa.

lmiranda@aspid.cat

ASPID

svilasalo@aspid.cat

ASPID

gminguell@aspid.cat

ASPID

https://tuit.cat/xKsZj

BonÀrea

https://tuit.cat/xKsZj

BonÀrea

Guissona

15/11/2021

Verdú

15/11/2021

Tàrrega

15/11/2021

Tàrrega

15/11/2021

Programa 30PLUS:
100 Higienista dental-Auxiliar
clínica (Ref. 405)

Tàrrega

15/11/2021

Tasques de suport als/les doctors/es, higiene dental
i/o auxiliar de clínica.

http://scur.cat/4YFGAE

Centre la
Solana

101

Cervera

15/11/2021

Jornada completa en torns rotatius. Es requereix
experiència previa i formació en mecànica.

https://tuit.cat/h4yBh

Eurofirms

97

Manteniment

Ajudant de Cuina
(Ref.408)
Secretaria Comercial (Ref.
99
409)
98

Peó maquinista

Les tasques a realitzar són:
- Manteniment preventiu i correctiu de les
incubadores, tant mecànic, elèctric i electrònic.
PROGRAMA 30 PLUS: Ajudant de cuina (Tàrrega)
(Ref. 408)
PROGRAMA 30 PLUS: Secretaria comercial (Tàrrega)
(Ref. 409)

http://scur.cat/GC59HK
http://scur.cat/4JHXND

Centre la
Solana
Centre la
Solana

Empresa del sector comerç. Es requereix experiència
en vendes.
Recepció de mercaderies. Confecció de rutes. Es
15/11/2021
requereix experiència mínima de 2 anys.

102

Comercial

Torrefarrera

103

Encarregat/da de
magatzem

Lleida

104

Subaltern

Lleida

15/11/2021

105

Titulat superior
especialitat salut pública

Lleida

15/11/2021

106 Director/a oficina tècnica

Lleida

107

Mecànic Automoció

Cervera

15/11/2021

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Subaltern als Serveis
Territorials a Lleida. Termini: 25/11/2021

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Titulat superior,
especialitat salut pública, al laboratori de Lleida.
Termini: 25/11/2021
Enginyeria Elèctrica o Mecànica o similar. Experiència
15/11/2021
en oficina tècnica en empreses de maquinaria,
mínima de 10 a 15 anys.

15/11/2021

Es requereix per empresa de Cervera mecànic/a
d'automoció amb carnets de conduir B, seients 9
places i remolc. Experiència mínima de sis mesos.
Incorporació immediata a jornada completa.

https://tuit.cat/Lau6l

Eurofirms

https://tuit.cat/hU779

Eurofirms

http://scur.cat/3LP2EC

Generalitat de
Catalunya

http://scur.cat/F8AB5A

Generalitat de
Catalunya

https://acortar.link/x21ZXf

Montañés i
Solé

Enviar CV a Club de Feina
de la Paeria
ocupacio@cerverapaeria.cat

TOT

Empresa de Cervera necessita incorporar xofer de
grua per a l'assistència en carretera, servei de curt i Enviar CV a Club de Feina
llarg trasllat. Persona responsable i puntual, bon
de la Paeria
tracte amb el client, Català i castellà. Permisos de ocupacio@cerverapaeria.cat
conduir b_3500kg, seients 9, amb remolc .
Es busca mecànic amb experiència en sector
automobilístic. exp.6 mesos. CFGM. 3 mesos inicials
ubicat@ccsegarra.cat
possibilitat d'indefinit. Jornada completa.

108

Xòfer Grúa

Cervera

15/11/2021

109

Mecànic

Cervera

12/11/2021

110

Xòfer Grúa

Cervera

12/11/2021

Xofer de grua, carnet C. disponibilitat horària. Treball
els caps de setmana rotativament No es necessària
experiència. Jornada completa. Contracte 3 mesos.

111

Arquitecte tècnic/a

Tàrrega

11/11/2021

Consell
Enviar Cv a
Persona amb formació d'últim any de carrera per
sergesprom@sergesprom.co Comarcal de
realitzar informes tècnics, certificats energètics, etc...
m
l'Urgell

ubicat@ccsegarra.cat

TOT

TOT

TOT

Persona responsable, resolutiva, analítica , amb
capacitat d’organització i control, empàtica, amb
habilitats de comunicació i de treballar en equip.

https://acortar.link/lclP2D

Optima

10/11/2021

Perruqueria de Golmés. Es valoraran nocions
d'estètica.

Interessats/es envieu el CV
a:
balyoli79@yahoo.es | 687
77 01 35

Borsa jove de
treball Pla
d'Urgell

Mollerussa

09/11/2021

Valorarem experiència en manipulació de ganivet i
serra cinta o treball en carnisseria. Residència a
Mollerussa o rodalies. Horari mitja jornada matí

Lleida

09/11/2021

persona responsable, capacitat de comunicació,
afable, flexible, amb discreció i disponibilitat horària.

https://acortar.link/JPSfpI

Optima

Guissona

08/11/2021

Busquem algú creatiu, que passi al davant i que
aporti idees per automatitzar els processos actuals.

https://tuit.cat/xKsZj

BonÀrea

Guissona

Operacions de manteniment preventiu i correctiu de
les instal·lacions de producció i distribució d'aigua
sanitària, planta potabilitzadora, sistemes de
08/11/2021
descalcificació d'aigua, dipòsits i acumuladors
d'aigua sanitària, producció d'ACS, circuit d'aigua
freda i calenta, control de legionela.

https://tuit.cat/xKsZj

BonÀrea

Portar el CV a botiga o
enviar a:
vadepas@gmail.com

Borsa jove de
treball Pla
d'Urgell

112

Tècnic/a responsable àrea
finances

113

Oficial/ajudant
avançat/da de
perruqueria

Golmés

114

Operari/a per la sala de
preparats carnis i
preparació de comandes.

115

Tècnic/a de comunicació i
Assistent/a a Direcció

Tècnic/a responsable de la
innovació tecnològica i
116
l'anàlisi d'informació del
dept. d'aus

117

118

Manteniments
instal.lacions Tarda

Dependenta

Lleida

Mollerussa

11/11/2021

08/11/2021

Per treballar el dissabtes en una sabateria

Interessats contacteu a
Borsa jove de
comercial@carniquesdelpla.
treball Pla
com
d'Urgell

119

120

121

122

123

Ajudant de Cuina
(Ref.332)
Programa 30PLUS:
Venedor/a
d'electrodomèstics (Ref.
398)
Professor/a de robòtica
educativa amb recursos
de LEGO Education
(Ref.386)
Mosso/a de magatzemSuport a Transport (Ref.
402)
Programa 30Plus:
Administratiu/va (Ref.
401)

Directors/es de botiga per
124
a les noves obertures
Cambrer/ Cambrera (Ref.
125
331)

126

127

Operari de producció
especialista (Ref. 360)

Vilagrassa

Tàrrega

Atendre clients, preparar i servir menjars i begudes,
Cobrar les comandes.
Es busca una persona dinàmica amb habilitats
comunicatives i orientació al client per lloc de treball
08/11/2021
de venedor/a per a botiga d'electrodomèstics
ubicada a Tàrrega.
08/11/2021

http://scur.cat/LD5HKJ

Centre la
Solana

http://scur.cat/27Z5E6

Centre la
Solana

Guissona

08/11/2021

Funcions: Facilitar l’aprenentatge de les
competències i habilitats del s. XXI.

http://scur.cat/FN8N8L

Centre la
Solana

Tàrrega

08/11/2021

Tasques a realitzar: Suport ocasional a transport amb
furgoneta gran

http://scur.cat/LK2GZH

Centre la
Solana

Tàrrega

04/11/2021

Activitat administrativa en una Assessoria i Despatx
d'Advocats.

http://scur.cat/34F80J

Centre la
Solana

Envieu el vostre CV a:
seleccio@garciavicent.cat

Borsa jove de
treball Pla
d'Urgell

http://scur.cat/9YHJFJ

Centre La
Solana

https://acortar.link/62JvU5

Centre la
Solana

http://scur.cat/KBJ65X

Centre la
Solana

Mollerussa,
Tàrrega i
Agramunt

Responsable del compte de resultats de l’activitat de
02/11/2021 la botiga i de prendre decisions sobre les operacions
pròpies del punt de venda.

Vilagrassa

02/11/2021

Cervera

02/11/2021

PROGRAMA 30 PLUS: Peó Vallbona de les
agrari/a (Ref. 396)
Monges

02/11/2021

Atendre clients, Cobrar les comandes. Netejar i
mantenir en ordre el lloc de servei. Emplenar i
reposar neveres.
Elaboració de peces prefabricades; preparció de
motlles, abocament de formigó, obertura /
tancament de motlles, repassat de peces,
emmagatzematge.
Explotació agrícola i ramadera necessita incorporar
major de 30 anys de l'Urgell per realitzar tasques
manuals al camp

128

Netejador/a (Ref.358)

Vilagrassa

02/11/2021

129

Educador/a Social

Verdú

02/11/2021

Cervera

02/11/2021

Tàrrega

02/11/2021

130 Operaris/es prefabricats
131

Maquinista Planta
Envasadora

132 Agent de la Policia Local

Neteja de les àrees de restaurant, cuina i habitacions
de l'hotel.
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.
Experiència demostrable i valorable estudis de CFGM
en Electromecànica

Santa Margarida
OFERTA PÚBLICA: 2 places d'Agent de la Policia Local.
28/10/2021
de Montbui
Termini: 26/11/2021

https://acortar.link/62JvU5

Centre la
Solana

https://cutt.ly/TR1pJ07

Enfoc - Grup
Alba

https://cutt.ly/LRU6rFQ

Enfoc - Grup
Alba

https://cutt.ly/3zfQ27i

Enfoc - Grup
Alba

http://scur.cat/X0NX2F

Ajuntament de
Santa
Margarida de
Montbui

http://scur.cat/44B2BY

Ajuntament de
Cervera

133

Personal de neteja
d'edificis municipals

Cervera

26/10/2021

OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places de
Personal de neteja d'edificis municipals. Termini:
24/11/2021

134

Informàtic/a
programador/a

Guissona

25/10/2021

Informàtica de programació amb coneixements web
(json i php), java i javascript, i base de dades.

http://scur.cat/HF4GA4

BonÀrea

135

Gestor de projectes
d'obres industrials

Guissona

25/10/2021

Les principals funcions son:Gestió tècnica de les
obres, gestió de pressupost
i gestió de la qualitat

https://tuit.cat/xKsZj

BonÀrea

Guissona

25/10/2021

Les tasques a realitzar: neteja i càrrega de les
menjadores, neteja general de la granja i desinfecció.

http://scur.cat/HF4GA4

BonÀrea

Guissona

25/10/2021

Per dur a terme les següents tasques:Control
d'entrades i sortides del personal i de vehicles.

https://tuit.cat/hV62k

BonÀrea

Agramunt

25/10/2021

Ajudant de cuina

http://scur.cat/ZMKCJZ

Centre la
Solana

136 Granger/a per a Azanuy
Operari/a de Seguretat i
Control d'Accessos
Ajudant de Cuina
138
(Ref.391)
137

139

PROGRAMA 30 PLUS 21:
Peó agrari/a (Ref. 380)

Manteniment de
140 carreteres amb CARNET
C+E (Ref. 378)

Sant Martí de
Maldà

25/10/2021

Es busca persona per poder desenvolupar tasques
agrícoles i puntualment, tasques ramaderes

https://tuit.cat/OijUu

Centre la
Solana

El Talladell

25/10/2021

Manteniment de carreteres amb CARNET C+E

http://scur.cat/68EY0Z

Centre la
Solana

http://scur.cat/7KJMFJ

Centre la
Solana

141

Perruquer/a Ref.(390)

Tàrrega

25/10/2021

Rentar i tractar el cabell. Efectuar pentinats i
recollits, personalitzant-los i adaptant-los a les
necessitats del client

142

Dependent/a fontaneria
(Ref. 385)

Tàrrega

25/10/2021

Tasques de venedor/a i atenció al públic al taulell.

https://tuit.cat/9fzJ6

Centre la
Solana

143

Maquinista de Línia de
Producció (Ref. 374)

Tàrrega

22/10/2021

Maquinista de línia de producció del sector de
l'alimentació amb coneixements d'Electromecànica

http://scur.cat/9KNA2L

Centre la
Solana

Guissona

21/10/2021

Amb les següents responsabilitats:Manteniment
d'equips informàtics i de la xarxa del departament
(màquines virtuals i directoris).

http://scur.cat/HF4GA4

BonÀrea

Maldà

14/10/2021

Veure els requisits de la convocatòria a l'enllaç.

https://cutt.ly/NRd2MSc

Ajuntament de
Maldà - Enfoc

Torà

08/10/2021

https://tuit.cat/AxzS9

Centre la
Solana

Tàrrega

06/10/2021

Tàrrega

03/10/2021

Empresa de Tàrrega busca un/a paleta

https://tuit.cat/rjtrx

01/10/2021

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

https://tuit.cat/eUjZd

144 Informàtic/a de hardware
Borsa de treball -

145 Residència Geriàtrica de
Maldà

146

Cambrer/ Cambrera (Caps
de setmana) (Ref. 340)

Aprenent/a de mecànica
(Ref. 372)
PROGRAMA 30 PLUS 21:
148
Paleta (Ref. 382)
Aprenent/a
149 d'instal·lacions elèctriques
(Ref. 327)
147

Cervera

Empresa de la restauració ubicada a Torà necessita
incorporar un cambrer o una cambrera de bar i
terrassa
Aprenent de mecànica per donar suport a taller de
vehicles.

http://scur.cat/CYHG2C

Centre la
Solana
Centre la
Solana
Centre la
Solana

150
151

152

Tècnic/a comunicació i
sensibilització
Atenció al
client/comercial per
contact center
Agent comercial
d'assegurances

Tàrrega

30/09/2021

Titulació en Comunicació Audiovisual, Periodisme ,
Relacions Públiques o Màrqueting Digital.

https://cutt.ly/kEJ7vYg

Enfoc - Grup
Alba

Vilagrassa

29/09/2021

Persona amb habilitat comunicativa i telefónica.

https://cutt.ly/hnGkc1d

Enfoc - Grup
Alba

30/08/2021

Assessoerament comercial en materia
d'assegurances
Competències per al lloc: Coneixements informàtics a
nivell usuari d'Office.

https://cutt.ly/XiXhx4F

Enfoc - Grup
Alba

Província de
Lleida

