BUTLLETÍ D'OFERTES
16 de Novembre de 2020
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
Requisits: ADR, CAP i carnet de tràiler vigents,
Xòfer per cisterna de
https://tuit.cat/xKsZj
BonÀrea
1
Zona de Barcelona 16/11/2020 experiència mínima de 2 anys amb tràiler i residència
gasoil
a Barcelona o rodalies.
Montadors d'alumini i fusta. Es necessita oficial i
https://cutt.ly/1g3Cgo1
2
Personal per fusteria
Mollerussa
15/11/2020
Infojobs
aprenent..
Grau en Empresarials/Econòmiques o ADE. Es
3 Tècnic/a Fiscal Comptable
Mollerussa
15/11/2020
valorarà cursos/màster/postgrau fiscalitat. Exp.
https://cutt.ly/bg3Ckhp
Infojobs
mínima 1 any
Alt nivell anglès (imprescindible). Gestionar les
vendes dels països anglosaxons. Contacte amb els
4 Comercial- administratiu
Verdú
15/11/2020
Infojobs
https://cutt.ly/3g3Vzje
representants i els clients.
Atenció telefònica. (veure detall)
5

Administració de
comunitats

6

Dinamitzador/a
Comunitari/a
d’Intervenció Social i
Joventut

Tàrrega

Les Borges
Blanques

Realitazació de la gestió diaria d'una Comunitats de
propietaris, gir de rebuts, comptabilitat...

https://cutt.ly/4g3VbOO

Feina Activa

CFGS en Integració Social i/o similar. Títol de
monitor/a de lleure. Certificat negatiu de delictes
14/11/2020
sexuals. Donada d'alta com a Demandant d'ocupació
o millora d'ocupació.

https://cutt.ly/Lg3X20n

Infojobs

15/11/2020

7

Responsable Magatzem

Mollerussa

Es valora experiència en gestió de magatzem.
14/11/2020 Persona habituada a treball sota presió. Habilitat en
gestió d'equips.

https://cutt.ly/xg3CvnE

Infojobs

Es tracta d'un lloc de nova creació que requereix una
bona capacitat d'adaptació ja que cal fer tasques
14/11/2020 molt diverses des d'impulsar i seguir nous projectes
com feines més "mecàniques". Es busca una persona
molt versàtil per poder fer feines molt diferents

https://cutt.ly/GfpRdKu

Infofeina - ref.
LAae-153158

CF Administratiu i gestió o similar. Orientada al client
i actitud positiva. Català i castellà. Carnet de conduir.

https://cutt.ly/Yg3XXzi

Infojobs

Repartidor a domicili per l'Area de Barcelona i Lleida
13/11/2020 (dos dies de la setmana) i treball de magatzem (dos
dies de la setmana)

https://cutt.ly/dg3VWs8

Feina Activa

https://cutt.ly/Ng3M0JP

Eurofirms

https://cutt.ly/Og3M9kC

Eurofirms

https://cutt.ly/Yg30KvB

IMO Lleida

https://cutt.ly/sg30MXw

IMO Lleida

https://cutt.ly/ig32g5O

Randstad

https://cutt.ly/rg32bia

Randstad

8

Enginyer/a tècnic/a de
projectes - Júnior-

Urgell

9

Administrativo/a ITV

Granyanella

13/11/2020

10

Repartidor a domicili

Bellpuig

11

Electricista

Soses

13/11/2020

12

Delineant

Soses

13/11/2020

13

Mosso/a Magatzem

Torrefarrera

13/11/2020

14

Supervisor/a

Mollerussa

13/11/2020

15

Tècnic/a comptable

Mollerussa

13/11/2020

Tàrrega

13/11/2020

16 Operaris/es de producció

Sector metall: instal·lacions elèctriques, muntatge
estructures i components, reparacions.
Sector metall: Disseny Autocad, elaboració
documentació tècnica.
Horari de 9 a 18h amb 1h per dinar. De dilluns a
divendres.
Sector agroalimentari. Supervisoó i gestió del
personal de neteja. Horari nocturn: 20h-4h. Sou:
26.000€ bruts/any
Assentaments comptables, albarans, facturaciço,
gestió de pagaments i altres tasques. Formació en
ADE o CFGS en administracio.
Tasques d'envasat, etiquetatge, encaixat. Experiència
en el sector, jornada compeltas i treball a torns.

Procesos de línies de producció, control de qualitat,
maneig de maquinària, conducció de carretilla
elvadora i pont grúa. Torns rotatius i intensius.

https://cutt.ly/lg33SLv

Randstad

Lleida

Promocionar productes de la gama marró o blanca,
13/11/2020 impulsar ventes i demostracions. Consulta el link per
més informació.

https://cutt.ly/3g38sXS

Randstad

Balaguer

Movimetn de materia prima entre naus i
13/11/2020 subministrar i aprovisioanr de material. Es treballar a
torns setmanals. CArnet de carretoner

https://cutt.ly/eg38NCr

Randstad

https://cutt.ly/Tg34amf

Randstad

https://cutt.ly/Sg37SZ9

Randstad

https://tuit.cat/5oRW3

IMAN

17

Operari/a de produccio

Balaguer

18

Promotor de tv

19

Carretiller/a

13/11/2020

20

Administratiu/va

Tàrrega

13/11/2020

21

Administratiu/va
comercial amb anglés i
francés

Mollerussa

13/11/2020

Balaguer

13/11/2020

Torà

13/11/2020

22 Operaris/àries de fàbrica

23

Auxiliar d'Administració
(Garantia Juvenil)

Administratiu de suport a
l'àrea jurídica, econòmica
24
i administrativa (Garantia
Juvenil)
25

Auxiliar administratiu
adscrit a l'àrea d'esports

Massoteres

Calaf

13/11/2020

13/11/2020

Atenció telefònica, recerca de proveïdors logístics,
Seguiment i resoluyció d'incidències. CFGS en
administració. Inglés nivell elevat.
Elaboració de comandes i pressupostos i gestió de la
documentació derivada. ADE o CFGS en
administratiu. Nivell elevat de francé si anglés i
experiència en el sector.
Requisits: Experiència com operari/ària en el sector
del vidre, fusta o serralleria metàl·lica, carnet en
vigor de carretoner/a i de pont grua.
OFERTA PÚBLICA: Auxiliar d'Administració per la
contractació en pràctiques de garantia juvenil.
Termini: 27/11/2020
OFERTA PÚBLICA: Administratiu de suport a l'àrea
jurídica, econòmica i administrativa per la
contractació en pràctiques de garantia juvenil.
Termini: 03/12/2020
OFERTA PÚBLICA: Auxiliar administratiu adscrit a
l'àrea d'esports. Termini: 03/12/2020

http://scur.cat/X0F9LX

Ajuntament de
Torà

Ajuntament de
Massoteres
http://scur.cat/97MZ6Z
http://scur.cat/X64GE6

Ajuntament de
Calaf

26

Gestor/a de serveis
logístics

27

Director/a nova agencia
de prevenció

Tàrrega

Valorables idiomes. Iniciativa. Capacitat resolutiva i
12/11/2020 analítica. ALta habilitat de comunicació. Esperit de
superació i promoció.

https://cutt.ly/ng3CD2Z

Infojobs

Tàrrega

12/11/2020

FPGS. PRL Coneixements del teixit empresarial de la
zona. Experiència en tracte amb directius i
organitzacions i en captació de cartera de clients.

https://cutt.ly/Ig3CBgZ

Infojobs

https://cutt.ly/3g3VPtv

Feina Activa

https://cutt.ly/Gg3MpkG

Eurofirms

https://cutt.ly/mg31u3r

Eurofirms

https://cutt.ly/Ag31d7o

Eurofirms

https://cutt.ly/gg30kew

IMO Lleida

https://cutt.ly/kg30nUx

IMO Lleida

https://cutt.ly/xg35Vx3

Randstad

Atenció al client a la botiga, repartiment a domicili
12/11/2020 de comandes i gestió del dia a dia administratiu amb
nocions bàsiques de comptabilitat. Imprescindible
carnet de conduir.

28

Dependent comerç

Tàrrega

29

Repartidor/a

Tàrrega

12/11/2020

30

Jardiner/a

Cervera

12/11/2020

31

Operari/a

Soses

12/11/2020

32

Agent de tutela

Lleida

12/11/2020

33

Carnisser/a

Lleida

12/11/2020

34

Administratiu/va

Lleida

12/11/2020

35

Operari/a d'escorxador

Lleida

12/11/2020

Especejament, envasar i congelar producte
alimentàri. Experiència en el sector i vehicle propi.

https://cutt.ly/eg36P1N

Randstad

36

Operari càrnic

Mollerussa

12/11/2020

Especejament,manipulat i envasat del producte.
Experiència en el sector càrnic.

https://cutt.ly/bg36JBM

Randstad

Repartiment mercaderies, càrrega i descàrrega
producte. Ruta Tàrrega - Tarragona.
Manteniment , jardineria i paleteria, endreça i
neteja. Certificat 33%.
Sector metall: Fabricació perfils metàlics d'hacer,
pulit i muntatge.
Horari de 8 a 16h i una tarda fins 18:30. Sou:
18620€bruts/any
Tallar pollastre, vedella, corder i porcí, atenció al
client, cobrar i servir comandes.
Registrar, processar i transmetre documents,
factures, correus. Gestions administratives vàries.
CFGS en administratiu/va o grau en ADE.

Autònom/a per a la gestió
37
d'una benzinera

Sant Miquel de
Balenyà (Osona)

Requisits: CFGM o CFGS en administració i finances,
12/11/2020 residència propera a la zona i experiència en gestió
de personal.

https://tuit.cat/xKsZj

BonÀrea

38 Operari de Manteniment

Urgell

Persona encarregada del manteniment correctiu i
12/11/2020 preventiu de la fàbrica, coneixement de soldadura,
hidràulica, electricitat i pneumàtica.

https://cutt.ly/vfpEYOw

Infofeina - ref.
LPie-158256

https://cutt.ly/pg3BwtB

Feina Activa

39

Mecànic

Balaguer

11/11/2020

40

Dependent/a per
sabateria

Tàrrega

11/11/2020

41

Atenció al client

Tàrrega

11/11/2020

42

Tramitador/a DUN

Lleida

11/11/2020

43

Encarregat/da

Alfarràs

11/11/2020

44

Programador/a

Torrefarrera

45

Comercial

Lleida

46

Operari/a

Bellpuig

47

Gestor/a de serveis
logístics

Per servei oficial de camions
Valorable experiència en el sector del comerç.
Treballarà en diverses sabateries atenent a les
necessitats. Flexibilitat d'horaris.
Nivell alt anglès o francès. Elaboració de
pressupostos, seguiment d'incidències.
Sector financer. Elaboració i tramitació d'expedients
PEC - DUN. Assessorament clients.
Responsable secció carniceria. Atenció al client,
vendes, comandes i gestió del personal.

11/11/2020 Programador/a Full Stack per ERP basat en el Cloud.
Sector digital i noves tecnologies. Ampliació cartera,
resolució incidències.
Operari/a per sala blanca en empresa sector carni.
11/11/2020
De 6 a 14:30 de dill a div.
11/11/2020

Tàrrega

Requisits: CFGS, experiència de 2 anys, domicili a a la
11/11/2020 zona de Lleida, idiomes i d'altres requisits valorables.

48

Operari/ària
estampador/a

Solsona

11/11/2020

49

Operari/ària de línia
d'embalatge

Solsona

11/11/2020

Requisits: EGB o ESO, carnet de conduir B, interès
per aprendre.
Requisits: Experiència demostrable en línies de
producció, habilitat manual i residència propera a
Solsona.

Feina Activa
https://cutt.ly/bg3BsJF
https://cutt.ly/Jg3N0eg

Adecco

https://cutt.ly/xg31c3Q

Eurofirms

https://cutt.ly/0g31TYk

Eurofirms

https://cutt.ly/Bg31M6u

IMO Lleida

https://cutt.ly/4g316vd

IMO Lleida

https://cutt.ly/Xg30ohQ

IMO Lleida

https://tuit.cat/5oRW3

IMAN

https://tuit.cat/5oRW3

IMAN
IMAN

https://tuit.cat/5oRW3

50

Responsable de gestió
comptable a la
Intervenció General

51 Agent de la Policia Local

Lleida

11/11/2020

Santa Margarida
11/11/2020
de Montbui

OFERTA PÚBLICA: Responsable de gestió comptable
a la Intervenció General. Termini: 23/11/2020

OFERTA PÚBLICA: Agent de la Policia Local.
Termini: 01/12/2020

http://scur.cat/AN9AH9

Departament
de la
Vicepresidènci
a i d'Economia
i Hisenda

http://scur.cat/X0GEEK

Ajuntament de
Santa
Margarida de
Montbui

https://cutt.ly/wg3Bn4j

Feina Activa

Cuidador/ a d'animals de
52
granja

Tàrrega

Volem incorporar a l'empresa un/ a nou/ va cuidadora
de granja. Les tasques a dur a terme seràn
10/11/2020
l'acondicionament de les instal·lacions i la cura dels
animals.

53

Cap d'equip

Tàrrega

10/11/2020

Requisits: CFGM o CFGS, experiència en gestió
d'equips i coneixements en Office, ERP i SAP.

https://tuit.cat/5oRW3

IMAN

54

Operari de taller
metal·lúrgic

La segarra

10/11/2020

Construcció de tancaments amb alumini.

https://cutt.ly/WfkmDH1

Infofeina - ref.
LPlo-157351

https://cutt.ly/8fpRegX

Infofeina - ref.
LRab-156501

https://cutt.ly/tg3C3gw

Infojobs

https://cutt.ly/4g3MrOv

Adecco

55

Tècnic/a Laboral

Urgell

Busquem un responsable a mitja jornada per l'àrea
laboral amb formació i experiència contrastada per
10/11/2020
desenvolupar les seves funcions dins el departament
de nova creació

56

Team Leader

Tàrrega

9/11/2020

57

Cap d'equip

Lleida

9/11/2020

58

Manteniment

Lleida

9/11/2020

59

Soldador/a

Lleida

9/11/2020

CFGS. 2 anys en lloc similar. Coneixements
informàtics: Paquet Office. ERP SAP y MES MAPEX
desitjable. Horari mati o tarde (puntualment nit).
Coordinar electrificació i menteniment vies
ferroviàries. 33.000€/any. .
Manteniment de la xarxa d'electrificació i
subestacions ferroviàries.
Soldadura en ferro i alumini. Fabricació i muntatge.

https://cutt.ly/Zg3MqK1
https://cutt.ly/kg318hD

Adecco
IMO Lleida

60

Administratiu (Garantia
Juvenil)

Sant Guim de
Freixenet

61

Repartidor/a

Tàrrega

62 Tècnic/a Integració Social

63

LLicenciat/da en dret

Assessor/a veterinari/ària
64
especialista en porcí

9/11/2020

OFERTA PÚBLICA:Administratiu per la contractació
en pràctiques de garantia juvenil. Termini:
19/11/2020

http://scur.cat/J3JY8H

Ajuntament de
Sant Guim de
Freixenet

7/11/2020

Repartiment amb furgoneta, preparació de
comandes. Empresa ubicada a Tàrrega.

https://cutt.ly/jg3CYqN

Infojobs

https://cutt.ly/agZQStV

Enfoc - Grup
Alba

CEE Santa Maria de
Orientar i acompanyar l’alumnat més vulnerable i les
7/11/2020
l'Alba
seves famílies

Balaguer

6/11/2020

Llicenciatura finalitzada, es valora la realització de
pràctiques

https://cutt.ly/dgLHoeN

Infojobs

Guissona
(Tarragona i
Castelló)

6/11/2020

Requisits: Grau en veterinària i residència propera a
la zona de Tarragona-Castelló.

https://tuit.cat/xKsZj

BonÀrea

https://tuit.cat/xKsZj

BonÀrea

https://cutt.ly/JgZW9Wu
https://cutt.ly/QgZEqVs

Sinergie
Sinergie

https://cutt.ly/Qg3XDAy

Infojobs

https://tuit.cat/xKsZj

BonÀrea

https://tuit.cat/xKsZj

BonÀrea

https://tuit.cat/5oRW3

IMAN

65

Front office Caixa
Guissona

Guissona

6/11/2020

66
67

Delineant
Mecànic/a Montador/a

Golmès
Balaguer

6/11/2020
6/11/2020

Cervera

5/11/2020

68 Tècnic/a Fiscal Comptable

69

Electromecànic/a fàbrica
de

Guissona
/Bujaraloz
(Saragossa)

5/11/2020

70

Electromecànic/a fàbrica
de Lleida

Guissona

5/11/2020

71 Soldador/a oficial/a de 1a

Guissona

4/11/2020

Requisits: Grau en ADE o similar, experiència prèvia
amb dots comercials, avaluació de riscos i treball en
equip.
Veure les condicions de l'oferta al link
Veure les condicions de l'oferta al link
Grau en Empresarials/Econòmiques o ADE. Es
valorarà cursos/màster/postgrau fiscalitat. Exp.
mínima 1 any
Requisits: CGFM en electromecànica o CFGS en
electricitat, experiència prèvia i residència propera a
Bujaraloz.
Requisits: CGFM en electromecànica o CFGS en
electricitat, experiència prèvia i residència propera a
Lleida.
Requisits: Experiència mínima de 2 anys en
soldadura tipus fil, electrode, TIG, MIG-MAG, entre
d'altres.

Operari/ària de magatzem
72
amb carnet de carretó
vigent

Lleida

4/11/2020

Requisits: Imprescindible carnet de carretoner/a
vigent i residència a Tàrrega o voltants.

Experiencia de 4 anys en lloc similar. Carnet de
3/11/2020
conducción en vigor.
Disponibilitat immediata.
Operari/Operària de fàbrica per a la realització de
2/11/2020 tasques concretes auxiliars en les línies de producció,
envasament o magatzem.

https://tuit.cat/5oRW3

IMAN

https://cutt.ly/ZgZqikG

Infojobs

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

73

Peó agricola

San Ramón

74

Operari/Operària
d'indústria (Ref. 77)

Tàrrega

75

Operari/Operària per
planta envasadora amb
manteniment (Ref. 76)

Tàrrega

2/11/2020

Tasques específiques de les línies d'envasament,
Manteniment preventiu i correctiu a la maquinària;
Neteja i el manteniment del lloc de treball.

76

Preparador/a de pintura
industrial

Lleida

2/11/2020

Requisits: Experiència mínima d'un any en pintura de
carrosseria o industrial i residència a Lleida.

https://tuit.cat/5oRW3

IMAN

77

Suport Administració

Associació Alba

2/11/2020

Perfil per fer suport a la gestió econòmica i financera
dels diferents serveis i projectes de l’entitat. Suport
administratiu dins l’àrea de serveis comuns

https://cutt.ly/5gZWhbm

Enfoc - Grup
Alba

Operari/a per insdústria
78 alimentària (Certificat de
discapacitat) (Ref. 184)

Tàrrega

2/11/2020

Operari de fàbrica amb experiència professional i
Certificat de discapacitat

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

79

Tècnic Intervenció

Tàrrega

2/11/2020

OFERTA PÚBLICA: Tècnic mitjà d'Intervenció a
l'Ajuntament de Tàrrrega. Termini: 18/11/2020

http://scur.cat/PJFJCD

Ajuntament de
Tàrrega

80

Operari/Operària de
magatzem i picking (Ref.
182)

Guissona

2/11/2020

Operari de magatzem amb carnet de carretoner
elevador i experiència professional

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

81

Tècnic/a de Turisme

Agramunt

2/11/2020

OFERTA PÚBLICA: Tècnic/a de Turisme a
l'Ajuntament d'Agramunt. Termini: 24/11/2020

http://scur.cat/N98J45

Ajuntament
d'Agramunt

82

Auxiliar de geriatria

Maldà

2/11/2020

83

Psicologia

Maldà

2/11/2020

84

Treball Social

Maldà

85

Monitor/a del servei de
neteja del Grup Alba

Tàrrega

Atenció Sociosanitària a
Persones
86
Dependents/Auxiliar en
Geriatria
Soldadura i fabricació
87 d'estructures metàl·liques
(Ref. 174)

http://scur.cat/L2KEEF

Ajuntament de
Maldà

http://scur.cat/EHF4DM

Ajuntament de
Maldà

https://cutt.ly/NgmJwKi

Enfoc - Grup
Alba

FORMACIÓ INDISPENSABLE: CP o CFGM d'Atenció
Sociosanitària a Persones Dependents o Auxiliar en
Geriatria

https://cutt.ly/Mf0g45m

Enfoc - Grup
Alba

Golmés

2/11/2020

Oficial de primera de Soldadura i de fabricació
d'estructures metàl·liques.

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

2/11/2020

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

Anglesola

89

Cuidadora de cadells (Ref.
171)

Anglesola

Infermeria (Ref. 131)

Ajuntament de
Maldà

2/11/2020

Manteniment
instal·lacions (Ref. 172)

91

OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places de
Psicòleg de la Residència Geriàtrica i Centre de Dia
de Maldà. Termini: 18/11/2020
OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places de
2/11/2020 Treballador social de la Residència Geriàtrica i Centre
de Dia de Maldà. Termini: 18/11/2020
Persona responsable amb capacitat d’organització
2/11/2020
amb experiència o coneixements en tasques de
coordinació i mediació en equips

http://scur.cat/X3AH05

Urgell-Segarra

88

90 Cuiner/Cuinera (Ref. 170)

OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places
d'Auxiliar de geriatria de la Residència Geriàtrica i
Centre de Dia de Maldà. Termini: 18/11/2020

Verdú

Tàrrega

Persona per fer manteniment d'instal·lacions amb
coneixements en diversos sectors (fusteria,
electricitat, paleteria, pintura...)
Persona per cuidar cadells i fer les tasques de cura
2/11/2020
dels animals
Establiment de restauració de cuina tradicional
2/11/2020 necessita incorporar de forma immediata un cuiner o
cuinera amb experiència.
Centre residencial de persones amb dependència
2/11/2020
necessita incorporar personal per a l'àrea
d'Infermeria.

92

Auxiliar de Geriatria (Ref.
129)

Tàrrega

Instal·lació de gas,
electricitat, fontaneria i
Tàrrega
energia solar (Ref. 63)
Administratiu/va amb
94 nivell alt de francès (Ref.
Tàrrega
161)
95
Comercial
Tàrrega
Agent comercial
96
Província de Lleida
d'assegurances (vigent)
93

Centre residencial de persones amb dependència
necessita incorporar personal d'auxiliar de geriatria,
2/11/2020
auxiliar d'infermeria o atenció a persones amb
dependència

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

2/11/2020

Operari/Operària d'instalació i manteniments de
serveis d'electricitat, aigua, gas i energia

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

2/11/2020

Administratiu/va amb nivell alt de francès i
coneixements de comptabilitat i nómines

http://scur.cat/EKN9DY

La Solana

02/11/2020

Veure les condicions de l'oferta al link

https://cutt.ly/Pg36uaC

Sinergie
Enfoc - Grup
Alba

2/11/2020 Assessorament comercial en materia d'assegurances

https://cutt.ly/XiXhx4F

POTS TROBAR MÉS OFERTES A:

