BUTLLETÍ D'OFERTES
19 d'octubre 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
1

Oficial de 1 i encofrador

Tàrrega

2

Cap Informàtica /Cap IT

Lleida

3 Repartidor/a reposador/a

Empresa de Tàrrega busca una persona per tasques
19/10/2020
de paleteria. Requisits tenir PRL de 20 hores i
valorable PRL de 60h. Carnet de retroexcavadora.

gminguell@aspid.cat

ASPID

Gestió integral dels projectes informàtics aportant
solucions per les diferents àrees de l’empresa

https://cutt.ly/Cgkb5q5

Òptima

19/10/2020

Lleida

19/10/2020

veure oferta al link

https://ja.cat/reppo

https://ja.cat/aiaf

4

Auditor intern analista
financer

Mollerussa

19/10/2020

veure oferta al link

5

Administració i finances

Mollerussa

19/10/2020

veure oferta al link
https://ja.cat/adfim

6

Treballadora a domicili
per persona depenent
(Ref. 177)

Bellpuig

19/10/2020

Treballadora a domicili per persona depenent

Borsa Jove de
Treball Pla
d'Urgell
Borsa Jove de
Treball Pla
d'Urgell
Borsa Jove de
Treball Pla
d'Urgell
La Solana

http://scur.cat/4LLDG0

7

Neteja d'oficines (Ref.
176)

Tècnic/a per a l'execució,
coordinació i seguiment
8
del Pla de reactivació
socioeconòmica COVID-19

9

10

Encarregat/da de
producció

Enginyer/a tècnic/a de
projectes - Júnior-

Les Borges
Blanques

19/10/2020

Servei de neteja a les Borges Blanques en horari de
dilluns a divendres de 14:00 a 22:00

La Segarra

19/10/2020

OFERTA PÚBLICA:Tècnic/a per a l'execució,
coordinació i seguiment del Pla de reactivació
socioeconòmica COVID-19. Termini: 23/10/2020

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

https://cutt.ly/zgkVER1

Consell
Comarcal de la
Segarra

Agramunt

Planificació i gestió de la producció, Control i millora
17/10/2020 de la productivitat i controlar aplicació de normas de
seguretat i salut laboral (entre altres)

https://cutt.ly/Ygkq30i

Infojobs

Urgell

Es tracta d'un lloc de nova creació que requereix una
bona capacitat d'adaptació ja que cal fer tasques
17/10/2020 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

https://cutt.ly/fgkqzuM

IMAN

https://cutt.ly/jgj6C0Q

IMAN

https://cutt.ly/3gj6cjT

IMAN

https://cutt.ly/tgj5maN

Feina Activa

11

Operàri/a de magatzem

Tàrrega

12

Responsable de RRHH

Tàrrega

13

Costurer/a

Tàrrega

14

Paleta
Maquinista de retroexcavadora

Tàrrega

Funcions: Veure oferta. Requisits: Grau en Psicologia
16/10/2020
o ADE o experiència prèvia similar de 3 anys,
valorable màster en RRHH.
Funcions: Veure oferta. Requisits: Experiència prèvia
16/10/2020
amb la màquina plana i overlock, entre d'altres,
dinamisme i treball en equip.
Funcions: Veure oferta. Requisits: Experiència prèvia
16/10/2020
amb la màquina plana i overlock, entre d'altres,
dinamisme i treball en equip.
Les tasques propies del lloc de treball.
16/10/2020

Tàrrega

16/10/2020

Conducció de maquinaria per la construcció.

https://cutt.ly/Ygj5Ifl

Feina Activa

Peons de la construcció

Tàrrega

16/10/2020

Desenvolupar les tasques relacionades amb el lloc de
treball.

https://cutt.ly/Ugj5Fka

Feina Activa

15
16

17

Direcció Financera

18

Administratiu/va
Financer/a

Llicenciatura ADE. Experiència demostrable en càrrec
similar.

Agramunt

16/10/2020

Balaguer

Imprescindible nivell mig de francès o anglès. CCEE o
16/10/2020 ADE con al menos un año de experiencia en tareas
administrativas, contables y/ o financieras.

19

Tècnic comercial

Lleida

16/10/2020

Suport comercial: visites, ventes i seguiment.
Atenció al client i gestionas administratives.
Formació en electricitat. Experiència de 3 anys.
Jornada completa, horari partit.

20

Oficial de 1º

Tàrrega

16/10/2020

Manteniment de paleteria i reformes. Experiència en
el sector, jornada compelta i horari intensiu de matí.

21

Montador de mobles

Balaguer

22

Enginyer/a de producte

Lleida

23

Auxiliar de Fusteria amb
nocions bàsiques
d'electricitat (Ref.150)

Tàrrega

Tècnic d'execució del Pla
reactivació
socioeconòmica COVID-19

Lleida

24

25

Tècnic/a d'Educacií
Infantil

El Bruc

Preparar i montar el material. Valorable experiència
16/10/2020 en el sector de la fusteria i el moble. Treball a dies
esporàdics.
Empresa fabricant especialitzada en el
16/10/2020 desenvolupament i producció de màquines per a la
protecció de cultiuE
Taques bàsiques de fusteria: tall amb serra
mecànica, polir i llimar la fusta, muntatge de
16/10/2020
mobiliari, càrrega i descàrrega de productes i
materials.
16/10/2020

OFERTA PÚBLICA: Tècnic d'execució del Pla
reactivació socioeconòmica COVID-19. Termini:
23/10/2020

16/10/2020

OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places
d'Educador per a l'Escola Bressol Municipal La
Cadireta. Termini: 05/11/2020

https://cutt.ly/lgkbTNE

Infojobs

https://cutt.ly/Ggkb5MM

Infojobs

https://cutt.ly/cgkcLO1

Randstad

https://cutt.ly/mgkbnle

Randstad

https://cutt.ly/ygkbYJd

Randstad

https://cutt.ly/Fgkntc5

Òptima

La Solana
http://scur.cat/4LLDG0

http://scur.cat/Z9GB2N

http://scur.cat/LZEY94

Consell
Comarcal del
Segrià
Ajuntament del
Bruc

26

Operari de neteja viària

Santa Margarida
16/10/2020
de Montbui

27

Operaris fàbrica
prefabricats

Cervera

28

Ferrallista

Cervera

29

Encarregat de fàbrica

Cervera

Enginyer/a per la direcció
30 d'obres i projectes a Èpila
(Saragossa)

Guissona

31

Responsable/cap d'obra a
Èpila (Saragossa)

Guissona

32

Torner/a

Tàrrega

33

Conductor- Repartidor

Sant Guim de
Freixenet

34 Operari de Manteniment

Urgell

Experiencia mínima de 5 años en el sector. Capacitat
de gestió d'equips. ESO. Valorable formació
acreditada dins del sector de la construcción.

Funcions: Veure oferta. Requisits: Grau en enginyeria
industrial, civil, d'edificació, obres públiques o
15/10/2020 similar, experiència en direcció o col·laboració en
obres i projectes d'obra civil i residència pròxima a
Épila.
Funcions: Veure oferta. Requisits: CFGM en obres de
15/10/2020 la construcció o similar, experiència prèvia de 2 anys
i residència pròxima a Épila.
Funcions: Veure oferta. Requisits: CFGS en
mecanització o en programació de la producció per
15/10/2020
mecanització, experiència prèvia i coneixements en
interpretació de plànols.
15/10/2020

https://cutt.ly/7gkX0Z2

Infojobs

https://cutt.ly/igkX5r2

Infojobs

https://cutt.ly/MgkCahl

Infojobs

https://cutt.ly/YgaEokt

BonÀrea

https://cutt.ly/YgaEokt

BonÀrea

https://cutt.ly/qgj58SB

IMAN

https://cutt.ly/cgj5MiB

Feina Activa

https://cutt.ly/vfpEYOw

Infofeina - ref.
LPie-158256

OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places
d'Operari de neteja viària. Termini: 05/11/2020

Experiència mínima d'1 any en el sector dels
prefabricats. PRL e 1 año en el Sector de
15/10/2020
Prefabricado de hormigón o construcción,
carretoners, pont grua.
Experiència en soldadura, ponts grua, disponibilitat
15/10/2020
immediata.
15/10/2020

http://scur.cat/E98773

Ajuntament de
Santa
Margarida de
Montbui

Repartidor de Gasoil a domicili. Veure requisits en el
detall de l'oferta.

Persona encarregada del manteniment correctiu i
15/10/2020 preventiu de la fàbrica, coneixement de soldadura,
hidràulica, electricitat i pneumàtica.

35

Enginyer o tècnic amb
experiència

Anglesola

15/10/2020

Experiènca mínima 2 anys amb tasques i
resposnabilitats de fabricació, construcció i taller.

https://cutt.ly/YgkbKPg

Infojobs

36

Operari/a de producció

Tàrrega

15/10/2020

Manipualció del producte en cadena i control de
qualitat. Es requereix experiència en el sector.

https://cutt.ly/CgknwAb

Randstad

37

Enginyer/a tècnic
Industria

Lleida

15/10/2020

Formació nivell Enginyer o Eng. Tècnic Industrial,
domini elevat aplicacions informàtiques

https://cutt.ly/LgagzN3

Psique

38

Back Office Dep.
Postvenda recanvis

Lleida

Experiència en tasques de gestió; aprovisionament,
15/10/2020 recanvis, postvenda, pressupostos, gestió de serveis i
el seu seguiment

https://cutt.ly/cgagUjI

Psique

https://cutt.ly/EgkbBvv

Montañés i
Solé

Enginyer/a telecos
Informàtic/a
Soldadura i fabricació
40 d'estructures metàl·liques
(Ref. 174)
39

41

Auxiliar administratiu

Entorn Lleida

15/10/2020

Desenvolupament de Firmware/Software per a nous
projectes.

Golmés

15/10/2020

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

Lleida

15/10/2020

La Solana
http://scur.cat/4LLDG0

http://scur.cat/2GMA8Z

Servei
Territorial
d'Ocupació a
Lleida, Alt
Pirineu i Aran
Servei
Territorial
d'Ocupació a
Lleida, Alt
Pirineu i Aran

https://cutt.ly/Igj5GnB

IMAN

OFERTA PÚBLICA: Auxiliar administratiu. Termini:
26/10/2020
http://scur.cat/3P0PC5

42

43

Tècnic de gestió

Operàri/es de línia
d'embalatge

Lleida

Solsona

15/10/2020

14/10/2020

OFERTA PÚBLICA: Tècnic de gestió. Termini:
26/10/2020

Funcions: Veure oferta. Requisits: Experiència en
línies de producció, habilitat manual, residència
propera a Solsona, torna de matí i tarda.

44

Analista de dades

Golmes

Persona amb capacitat d'anàlisi, síntesis, atenció al
detall,
organització i planificació. Anglès norequerit,
14/10/2020
es valorarà nivell mig/ alt.

45

Deliniant

Golmes

14/10/2020

46

47

Palista

Auxiliar de qualitat

48
Operari/a
Auxiliar tècnic de cultura,
49
joventut i festes

50

Infermeria del Treball

https://cutt.ly/kgkCAOR

Infojobs

https://cutt.ly/1gkCB3v

Infojobs

Balaguer

Conducció de pala carregadora frontal, càrrega,
transport de les mercarderies i manteniment del
14/10/2020
vehicle. Experiència en pala frontal Caterpillar, Volvo,
Komatsu. Disponibilitat de treballar a torns.

https://cutt.ly/FgknyQc

Randstad

Cervera

Agafar mostres de qualitat del producte,
interpretació de resultats, control dimensional de
14/10/2020
les peçes i formar e informar als treballadors sobre el
procés de qualitat. CFGS en electricitat i electrònica.

https://cutt.ly/SgkQxpb

Randstad

Enviar correu electrònic a
clients@aiguesdecervera.cat
adjuntant CV, DNI i estudis
formatius.

TOT

http://scur.cat/YZ3M3Y

Ajuntament de
Santa
Margarida de
Montbui

EASCS, Empresa,
Aigües i Serveis
Cervera i Segarra 14/10/2020

Coneixements d'AutoCAD 3D, SolidWorks nivel
avançat, Es valorarà positivament anglès nivell alt.

Convocatòria procés selectiu per a la constitució
borsa de treball d'un operari/a. Veure bases a la
pàgina web d'EASCS i de l'Ajuntament de Cervera.

Santa Margarida
OFERTA PÚBLICA: Auxiliar tècnic de cultura, joventut
14/10/2020
de Montbui
i festes. Termini: 28/10/2020

Lleida

14/10/2020

OFERTA PÚBLICA: infermeria del treball. Termini:
23/10/2020
http://scur.cat/2GFZDX

Unitat de Salut
Laboral Regió
Sanitària Lleida
i Alt PirineuAran

51

Operàri/es maquinistes
montadors/es

Artesa de Segre

52

Professor/a d'anglès

Balaguer

53

Tècnic/a de laboratori

Cervera

54

Operari de taller
metal·lúrgic

La segarra

13/10/2020

Funcions: Veure oferta. Requisits: Experiència en
línies de producció, habilitat manual, residència
propera al lloc de treball i vehicle propi.

Es busca persona graduada en educació (llengua
anglesa), en estudis anglesos (filologia anglesa), en
13/10/2020
traducció i interpretació per donar classes d'anglès
per a totes les edats.
Anàlisis i control de qualitat de matèries primeres en
recepció. Recollida de mostres de producció i
13/10/2020
corresonents analítiques, t(veure detall oferta)

13/10/2020

Construcció de tancaments amb alumini.

Busquem un responsable a mitja jornada per l'àrea
laboral amb formació i experiència contrastada per
13/10/2020
desenvolupar les seves funcions dins el departament
de nova creació
Abastir la línea, encaixar, ús de la màquina de tall,
13/10/2020 alimentació de les caixes de plàstic. Treball a torns,
es demana flexibilitat.
Neteja d'oficines, vestuaris, menjador, sales de
materia prima, terra i vidres de sales de producció i
13/10/2020
buidatge d'escombraries. Carnet de carretoner i
carnet de conduir.

55

Tècnic/a Laboral

Urgell

56

Operaris/es d'envasa

Guissona

57

Operaris/es de neteja

Guissona

58

Operari/a de magatzem
amb carretoner

Anglesola

59

Tècnic superior en
informàtica

Lleida

13/10/2020

OFERTA PÚBLICA: Tècnic superior en informàtica.
Termini: 10/11/2020

60

Enginyeria tècnica
agrícola

Lleida

13/10/2020

OFERTA PÚBLICA: Enginyeria Tècnica Agrícola.
Termini: 23/10/2020

Càrrega i descàrrega de camions, ús de la carretilla
13/10/2020
elevadora iorganització del magatzem. Jornada
completa de dilluns a dissabte.

https://cutt.ly/3f0g4js

IMAN

https://cutt.ly/egj57xr

Feina Activa

https://cutt.ly/vgj6gkY

Feina Activa

https://cutt.ly/WfkmDH1

Infofeina - ref.
LPlo-157351

https://cutt.ly/8fpRegX

Infofeina - ref.
LRab-156501

https://cutt.ly/CgkQDlr

Randstad

https://cutt.ly/VgkQF8y

Randstad

https://cutt.ly/WgkWn0a

Randstad

http://scur.cat/3EADP2

http://scur.cat/57F478

Ajuntament de
Lleida
Servei
d'Ordenació
Agrícola

61

Auditor/a- Analista
financer/a

Mollerussa

10/10/2020

Diplomatura. 4 anys d'experiència. Amplis
coneixements de comptabilitat, anàlisi i auditoria.

https://cutt.ly/WgauOD0

Infojobs

62

Administratiu/va
comptable amb
experiència

Sant Ramón

9/10/2020

Confeccionar la comptabilitat general d'una petita
empresa i negoci familiar (veure detall a l'oferta)

https://cutt.ly/8gasvF5

Infojobs

Agramunt

8/10/2020

Funcions: Veure oferta. Requisits: CFGM, CFGS o
Batxillerat, valorable experiència prèvia.

https://cutt.ly/lgaICzc

IMAN

https://cutt.ly/YgaEokt

BonÀrea

https://cutt.ly/kgaI8Ev

IMAN

https://cutt.ly/YgaEokt

BonÀrea

https://cutt.ly/cgaPrAh

IMAN

https://cutt.ly/jgaONUT

IMAN

https://cutt.ly/tgaOzrf

IMAN

Operàri/a de logística de
63 magatzem amb carnet de
carretoner/a
64

Front office Caixa
Guissona per l'oficina de
Barcelona

Barcelona

8/10/2020

65

Tècnic/a de laboratori

Cervera

8/10/2020

66

Mecànic/a de camions

Guissona

8/10/2020

67

Personal per muntatges
industrials

Lleida

8/10/2020

68

Conductor/a de camió

Lleida

8/10/2020

69

Especialista en
electromecànica

Lleida

8/10/2020

Funcions: Veure oferta. Requisits: Grau en
administració i direcció d'empreses, residència
pròxima a Barcelona i valorable experiència en
banca.
Funcions: Veure oferta. Requisits: CFGS de tècnic/a
d'anàlisi de control de qualitat o equivalent i
experiència prèvia.
Funcions: Veure oferta. Requisits: CFGS en mecànica
de vehicles o similar, valorable experiència en
manteniment de camions.
Funcions: Veure oferta. Requisits: Experiència prèvia
de 2 anys en el muntatge i ús de pont grua,
esmeriladora i similars o experiència en
manteniment industrial, valorable formació en
hidràulica i pneumàtica.
Funcions: Veure oferta. Requisits: Carnet de conduir
C, CAP, targeta de tacògraf digitali capacitació
professional de transport.
Funcions: Veure oferta. Requisits: Experiència prèvia
en maquinària de taller, hidràulica, automatització
neumàtica i manteniment industrial, entre d'altres.

70

Soldador/a

Lleida

71

Programador/a de
màrqueting digital

Lleida

72

Personal de magatzem

Lleida

Responsable de compres i
73
d'aprovisionament

74

Manteniment
instal·lacions (Ref. 172)

Cuidadora de cadells (Ref.
171)
Tècnic/a superior
76
arquitectura
75

77

Infermer/a per la
residència

78 Cuiner/Cuinera (Ref. 170)

Funcions: Veure oferta. Requisits: Experiència
mínima de 2 anys en soldadura inoxidable i ferro,
8/10/2020
coneixements de muntatge de peces de maquinària,
entre d'altres.
Funcions: Veure oferta. Requisits: Capacitat de
8/10/2020
treball en equip, creativitat en la resolució de
problemes.
8/10/2020

Tàrrega

8/10/2020

Anglesola

8/10/2020

Anglesola

8/10/2020

Calaf

8/10/2020

Guissona

7/10/2020

Verdú

7/10/2020

79

Maquinista amb funcions
d'encarregat

Cervera

6/10/2020

80

Operàri/a de granja
avícola

Tàrrega

6/10/2020

Funcions: Veure oferta. Requisits: Experiència prèvia
en treball de magatzem i com a carretoners/es.
Funcions: Veure oferta. Requisits: CFGS branca
tècnica/industrial o grau en enginyeria especialitat
electromecànica, carnet de conduir, vehicle i
experiència prèvia.
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
dels animals
OFERTA PÚBLICA: Tècnic/a superior arquitectura.
TERMINI: 28/10/2020
Funcions: Veure oferta. Requisits: Grau en
infermeria, residència pròxima a Guissona i valorable
experiència prèvia.
Establiment de restauració de cuina tradicional
necessita incorporar de forma immediata un cuiner o
cuinera amb experiència.
Funcions: Veure oferta. Requisits: Carnet de carretó
elevador i vehicle propi.
Funcions: Responsabilitzar-se del sistema
d'alimentació, control dels animals i neteja de les
instal·lacions. Requisits: Vehicle propi.

https://cutt.ly/pgaUdto

IMAN

https://cutt.ly/bgaY6pf

IMAN

https://cutt.ly/9gaYHye

IMAN

https://cutt.ly/tgaODe2

IMAN

La Solana
http://scur.cat/4LLDG0
http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

http://scur.cat/KABAL9

Ajuntament de
Calaf

https://cutt.ly/YgaEokt

BonÀrea

La Solana
http://scur.cat/4LLDG0
https://cutt.ly/GgaRm55

IMAN

https://cutt.ly/5gaRjcg

IMAN

81

Oficial 2a paleta

82

Atenció Sociosanitària a
Persones
Dependents/Auxiliar en
Geriatria

Tàrrega

Urgell-Segarra

OFERTA PÚBLICA: Oficial 2a paleta. TERMINI:
26/10/2020

5/10/2020

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

Funcions: Veure oferta. Requisits: CFGS
manteniment industrial especialitat en
5/10/2020
electromecànica, experiència demostrable de 2 anys
mínim, carnet de carretó elevador, entre d'altres.

83

Electromecànic/a

84

Administratiu/va per la
secció d'energia

Guissona

85

Operari/Operària
d'indústria (Ref. 77)

Tàrrega

86

Dependent comerç (Ref.
169)

Tàrrega

5/10/2020

Dependent/a de botiga a Tàrrega

87

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

Tàrrega

5/10/2020

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

88

Personal manteniment
Teleassistència

Segarra

89

Infermeria (Ref. 131)

Tàrrega

90

Auxiliar de Geriatria (Ref.
129)

Cervera

6/10/2020

Tàrrega

Funcions: Veure oferta. Requisits: CFGS en
5/10/2020
administració i finances i residència pròxima a
Guissona.
Operari/Operària de fàbrica per a la realització de
5/10/2020 tasques concretes auxiliars en les línies de producció,
envasament o magatzem.

FPGM - Electricidad y Electrónica. Imprescindible
disposar de vehicle propi.
Centre residencial de persones amb dependència
2/10/2020
necessita incorporar personal per a l'àrea
d'Infermeria.
Centre residencial de persones amb dependència
necessita incorporar personal d'auxiliar de geriatria,
2/10/2020
auxiliar d'infermeria o atenció a persones amb
dependència
2/10/2020

http://scur.cat/LYHMP6

Ajuntament de
Tàrrega

https://cutt.ly/Mf0g45m

Enfoc - Grup
Alba

https://cutt.ly/JgaRkm2

IMAN

https://cutt.ly/YgaEokt

BonÀrea

La Solana
http://scur.cat/4LLDG0
http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

La Solana
http://scur.cat/4LLDG0
https://cutt.ly/Tf6TrYL

Infojobs
La Solana

http://scur.cat/4LLDG0
La Solana
http://scur.cat/4LLDG0

91 Oficial 2a d'instal·lacions
92

93

Educador/a de la llar
Mestre Martí

Peó d'obres i serveis

Tàrrega
Tàrrega

OFERTA PÚBLICA: Oficial 2a d'instal·lacions. Termini:
22/10/2020
Titulació minima, cicle superior o grau en l'ámbit
30/09/2020
social. Jornada 20h/setmana (amb possibilitat
d'apliació a mig termini).
2/10/2020

http://scur.cat/4LLDG0

https://cutt.ly/9f6M36K

Santa Margarida
OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places de Peó
30/09/2020
de Montbui
d'obres i serveis. Termini: 22/10/2020
http://scur.cat/ZKK0Y8

94

Facilitador/a de Robòtica
Educativa (Ref. 162)

Instal·lació de gas,
95 electricitat, fontaneria i
energia solar (Ref. 63)
Administratiu/va amb
96 nivell alt de francès (Ref.
161)

Guissona

Tàrrega

Tàrrega

97

Tècnic/a formació i
inserció

Tàrrega

98

Soldadura (Ref. 158)

Sant Martí de
Maldà

Formador/a en
99 competències transversals
(Ref. 157)

Tàrrega

21/09/2020

21/09/2020

17/09/2020

Professor/a per classes de robòtica amb LEGO
Education
Operari/Operària d'instalació i manteniments de
serveis d'electricitat, aigua, gas i energia
Administratiu/va amb nivell alt de francès i
coneixements de comptabilitat i nómines

Experiència demostrable en programes d’orientació i
inserció laboral Coneixements alts d’ofimàtica
16/09/2020
Disponibilitat per desplaçar-se
Es valorarà experiència prèvia en atenció al
col·lectiu de persones amb discapacitat
Professional de la Soldadura amb experiència
9/09/2020
professional i autonomia. Es requereix carnet de
conduir tipus B
9/09/2020

Personal de docència per la impartició d'accions
formatives de competències professionals i
transversals. Contracte de serveis administratius.

Ajuntament de
Tàrrega
Enfoc - Grup
Alba
Ajuntament de
Santa
Margarida de
Montbui
La Solana

http://scur.cat/4LLDG0
La Solana
http://scur.cat/4LLDG0
http://scur.cat/EKN9DY

La Solana

https://cutt.ly/rfK53eR

Enfoc - Grup
Alba

http://scur.cat/EKN9DY

La Solana

http://scur.cat/EKN9DY

La Solana

100

Ajudant de pintor (Ref.
156)

Tàrrega

8/09/2020

Auxiliar de pintura per a la realització de tasques de
suport. Es requereix disponibilitat de mobilitat i no
es necessaria experiència prèvia

http://scur.cat/EKN9DY

La Solana

101

Soldadura (Ref. 158)

Sant Martí de
Maldà

17/09/2020

Professional de la Soldadura amb experiència
professional i autonomia. Es requereix carnet de
conduir tipus B

http://scur.cat/EKN9DY

La Solana

Tàrrega

17/09/2020

Personal de docència per la impartició d'accions
formatives de competències professionals i
transversals. Contracte de serveis administratius.

http://scur.cat/EKN9DY

La Solana

Formador/a en
102 competències transversals
(Ref. 157)

POTS TROBAR MÉS OFERTES A:

