BUTLLETÍ D'OFERTES
22 de febrer 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

DATA

REQUISITS, PERFIL SOL·LICITAT, DESCRIPCIÓ

ACCÉS A L'OFERTA

ORIGEN

1

Ajudant de Guixaire

Balaguer

22/02/2021

Aplicació de guix, arrebossat de parets, instal·lació
de pladur. Es valora formació en la construcció.
Jornada intensiva, contracte indefinit i carnet B.

saguila@aspid.cat

ASPID

2

Soldador/a

Tàrrega

22/02/2021

Primer oficial de soldadura, amb experiència en fil.

https://cutt.ly/NlgCYxG

Feina Activa

3

Mecànic i soldador per
empresa agrícola

Vilanova de
Bellpuig

22/02/2021

Per treballar al taller mecànic de l'empresa, reparant
tractors i eines relacionades amb el camp; com
també altres feines relacionades amb el camp.

https://cutt.ly/6lgV42N

Feina Activa

https://cutt.ly/3lg9jq5

Feina Activa

https://cutt.ly/Mlhy4mQ

Infojobs

http://scur.cat/E86FGD

Centre la
Solana

Pastisseria/Cafeteria/Bom
4
boneria

Tàrrega

5

Tàrrega

Mosso/a de magatzem

Dependent/a per
6 productes ortopèdics (Ref.
237)

Tàrrega

Amb experienciaen el sector; absternir-se sense
22/02/2021 experiencia. Amb tracte al client i ganes de treballar,
apendre, motivacio i implicacio
Per distribuidora de fruita i verdura per preparar les
22/02/2021
comandes i repartiment
Participar en la venda de productes d'ortopèdia i
21/02/2021
sociosanitaris en general. Venda de productes de
parafarmàcia.

7

Responsable de
manteniment i projectes

Mollerussa

Experiencia de 4 años en posición de responsabilidad
20/02/2021 en departamento de mantenimiento en una fabrica.
Àmbit alimentari. Gestió equips.

8

Supply Chain (Sector
Alimentació)

Pla d'Urgell

20/02/2021

9

Xapista

Lleida

20/02/2021

10

Xòfer conductor

Mollerussa

19/02/2021

Planificar, dirigir i coordinar les activitats
relacionades amb la fabricació del producte.
Reparació i manteniment de carrosseries de
camions. Soldadura.
Carnet C+E, experiència en el sector. Jornada de
dilluns a dissabte.

https://cutt.ly/slhyGnv

Infojobs

https://cutt.ly/HhkUSNo

Infofeina - ref.
LDis-160196

https://cutt.ly/NlgxuKU

Adecco

https://cutt.ly/XlgA606

Randstad

11

Administratiu/va

Mollerussa

19/02/2021

Veure requisits al link

https://ja.cat/amdi

12

Secció de frescos súpe

Mollerussa

19/02/2021

Veure requisits al link

https://ja.cat/fres

13

Operari/a fàbrica

Sidamon

19/02/2021

Veure requisits al link

https://ja.cat/opsi

14

Cuidador/a

Tàrrega

19/02/2021

15

Conductor/a

Lleida

19/02/2021

16

Administratiu/va

Selva del Camp

19/02/2021

17

Sorrejador/a

Tàrrega

19/02/2021

18
19

Pintor/a
Soldador/a

Tàrrega
Tàrrega

19/02/2021
19/02/2021

Per acondicionament de la granja així com la cura
dels animals d’aquestes instal·lacions.
Amb carnet C1, ADR, CAP i carnet fitosenitari. Per
transport de mercaderies.
Bon domini de francés i/o anglés. Disponibilitat per
viatjar. Sou: 22.000€/any
Ús de pistola d'aire a pressió per sorrejat de
superfícies.
Pintura de xassís, ús de pistola Airless.
Soldadura de xassís de camions. Fil continu.

Borsa Jove de
Treball del Pla
d'Urgell
Borsa Jove de
Treball del Pla
d'Urgell
Borsa Jove de
Treball del Pla
d'Urgell

https://cutt.ly/JlgBdYn

Feina Activa

https://cutt.ly/TlgxIks

Adecco

https://cutt.ly/GlgxCJv

Adecco

https://cutt.ly/8lgv1Ux

Eurofirms

https://cutt.ly/Slgv5fw

Eurofirms
Eurofirms

https://cutt.ly/RlgbgMN

20

Enginyer/a

Bellpuig

21

Tècnic/a RH

Lleida

22

Operaris/es d'envasat

Guissona

23

Soldador/a oficial de 2a

24

Tècnic de manteniment
elèctric i industrial

Montador/a d'estructures
25
metàl·liques

26

27

28

Monitors/es per a servei
de reforç educatiu

Mecànic/a

Encarregat caldereria

Gestionar equip de producció de 20 persones, sector
del metall.
Requisits: Grau en Relacions Laborals o Psicologia.
18/02/2021
Experiència mínima d'1 any en un lloc similar.
Residència pròxima al lloc.
Abastir la línia, encaixar, ús de la màquina de tall,
18/02/2021 alaimetnar la línia mab caixes de plàstic. Carente de
carretilla elevadora

https://cutt.ly/7lgbTdj

Eurofirms

https://tuit.cat/5oRW3

IMAN

https://cutt.ly/BlgH89Z

Randstad

18/02/2021

Soldadura en fil, TIG, electròde i alumini, tasques de
lectura i interpretació de plànols,. Construcció i
montatge. PRL de 20 hores del sector del metall.

https://cutt.ly/2lgKxYa

Randstad

18/02/2021

Manteniment correctiu i preventiu de la maquinària
e instal·Lacions industrialsentre altres tasques.
Treballa torns de dilluns a diumenge.

https://cutt.ly/ElgL3lI

Randstad

Tàrrega

REalitzar montatge de instal·lacions a nivell nacional,
18/02/2021
interpretació de plànols. Disponibilitat de viatjar,
CFGS en caldereria.

https://cutt.ly/4lgZFnP

Randstad

Tàrrega

18/02/2021

Per a tallers diversificats de suport a la tasca escolar
que es porten a terme en horari extraescolar i estan
orientats a acompanyar els infants i joves en
l'adquisició de capacitats i competències

https://cutt.ly/FlgBAgL

Feina Activa

18/02/2021

Mecànica industrial dins el sector alimentari,
persona resolutiva i amb nocions bàsiques de
soldadura i mecànica.

https://cutt.ly/ElgB8r4

Feina Activa

18/02/2021

Experiència mínima 3 anys en el sector. Gestió
d'equips. ESO/ FP. Es valora formació acreditada en
l'àmbit de la construcció.

Mollerussa

Mollerussa

Mollerussa

Cervera

19/02/2021

https://cutt.ly/Flg3Uj8 // Av.
del Pla d'Urgell, 6, 25200
Infojobs // TOT
Cervera, Lleida - 973 53 36
70 - https://bit.ly/2ZnHeYB

29

Responsable Higiènic Sanitari/a

Verdú

18/02/2021

30

Responsable Financer

Igualada

18/02/2021

31

Operari/a magatzem

Agramunt

18/02/2021

32

Comercial

Lleida

18/02/2021

33

Operari/a

34

Operari/a

35

Operari de la brigada
d'obres i serveis
municipals

Carme

18/02/2021

36

Oficial 1/
electricista/lampista

Cervera

17/02/2021

Vallfogona de
Balaguer
Les Borges
Blanques

18/02/2021
18/02/2021

Gau en Medicina, Farmacia, Infermería , es valora
formació complementària en
Gerontologiaa/Geriatría.
Empresa del sector químic vol incorporar una
persona que es responsabilitzi de la gestió
comptable i financera.
Veure les condicions de l'oferta al link
A concessionari de cotxes, atenció al client i
assessorament en reparacions.
Empresa del sector agrari i ramader, ús de pala
carregadora i telescòpica.
Empresa dels ector químic. Control de màquines,
envàs de productes.
OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places
d'Operari de la brigada d'obres i serveis municipals.
Termini: 10/03/2021
Muntatge de les instal·lacions d'electricitat i aigua, a
nivell domèstic i industrial. Treballs de manteniment
d'instal·lacions en general.

37

Doctor/a

Mollerussa

17/02/2021

Pels Serveis d’Atenció a les Persones. ’Habitatge,
Teràpia Ocupacional i Unitat de Suport a l’Activitat
Professional (USAP). 10 hores/ setmanals

38

Personal Servei
Assistència a Domicili

Balaguer

17/02/2021

Requisits imprescindibles: VEHICLE propi. Nivell
professional: Nivell professional:Titulació
Treballadora Familiar o cuidadora dependència

39

Carretoner

Agramunt

17/02/2021

40

Especialista en Riscos
laborals

Cervera

17/02/2021

Carnet de carretoner i vehicle propi. Experiència 1
any.
Formació tècnica PRL. Es valoren altres formacions
relacionades amb les funcions. Formació específica
en OSHAS 18001 -ISO 45001

https://cutt.ly/GlhuCSa //
Idbeecher@domusvi.es

Infojobs

https://bit.ly/3pvZWaY

Linkedin

https://cutt.ly/Clhw5O8

Sinergie

https://cutt.ly/vlgx5J3

Adecco

https://cutt.ly/plgb17F

Eurofirms

https://cutt.ly/WlgnqKM

Eurofirms

http://scur.cat/GYJ4NF

Ajuntament de
Carme

https://cutt.ly/Klg2egV

Feina Activa

https://cutt.ly/nlg2xGR

Feina Activa

https://cutt.ly/Hlg2GJI

Feina Activa

http://scur.cat/4ZM66G

Infojobs

https://cutt.ly/slg6s4K

Infojobs

Atenció al cliente, venda de productes
17/02/2021 d'assegurança, tramits relacionasl amb siniestres. Es
valora experiència prèvia.

https://cutt.ly/Clh2mTs

Infojobs

17/02/2021

Operari de manteniment per indústria alimentari,
encarregada del manteniment correctiu i preventiu

https://cutt.ly/Njcy5GS

Infofeina - ref.
LPie-160657

Vilagrassa - ASG
Trans

17/02/2021

Formació mínima: Grau Superior en Administració i
finances

https://cutt.ly/jlhqDGj

Enfoc - Grup
Alba

Balaguer

17/02/2021

Veure les condicions de l'oferta al link

https://cutt.ly/7lheg16

Sinergie

https://cutt.ly/Xlgcfm0

Adecco

https://cutt.ly/SlgccN1

Adecco

https://cutt.ly/ylgcPT1

Adecco

https://cutt.ly/ElgcXH5

Adecco

https://cutt.ly/YlgmVvD

Eurofirms

https://cutt.ly/ylgQtMX

Eurofirms

https://cutt.ly/slgQlJI

Eurofirms

http://scur.cat/E86FGD

Centre la
Solana

http://scur.cat/E86FGD

Centre la
Solana

41

Comercial departament
assegurances

Les Borges
Blanques

42

Operari/a de
manteniment

Urgell

43
44

Administratiu/va
Departament
Administració
Montador/a
Electromecànic/a

45

Mecanic/a

Lleida

17/02/2021 Reparacions i manteniment de maquinària industrial.

46

Electromecànic/a

Lleida

17/02/2021

47

Soldador/a

Montgai

17/02/2021

48

Carretoner/a

Lleida

17/02/2021

49

Higienista dental

Lleida

17/02/2021

50

Auxiliar de clínica

Lleida

17/02/2021

51

Mecànic/a

Fondarella

17/02/2021

52

Oficial 1ª Electricitat /
Lampista (Ref. 236)

Cervera

17/02/2021

53

Encarregat/ada
supermercat (Ref. 234)

Agramunt

17/02/2021

Reparació i manteniment de la part elèctrica i
mecànica de maquinària industrial.
Soldadura de ferro, muntatge de peces, control de
qualitat.
Rebre, emmagatzemar i enviar mercaderies.
Atenció pacients, realització de Rx i suport a
l'odontòleg. Inventari mensual.
Suport comercial, atenció als pacients, control i
ordre del magatzem.
Soldadura mig-mag, manteniment i reparació de
vehicles agrícoles.
Muntatge de les instal·lacions d'electricitat i aiguia
dels clients
Cadena de supermercats dedicada al sector
alimentari amb un sòlid projecte d'expansió,
selecciona un/a responsable de secció de
supermercats

Cadena de supermercats dedicada al sector
17/02/2021
alimentari amb un sòlid projecte d'expansió,
selecciona un/a Director/a de supermercats.
OFERTA PÚBLICA: Informador juvenil per l'Espai Jove.
17/02/2021
Termini: 09/03/2021
OFERTA PÚBLICA: Subaltern als Serveis Territorials a
17/02/2021
Lleida. Termini: 01/03/2021

54

Director/a supermercat
(Ref. 235)

Agramunt

55

Informador/a juvenil

Calaf

56

Subaltern

Lleida

57

Auxiliar d'Administració

Lleida

58

Mecànic/a de camions

Lleida

59

Electricista (Oficial 1.)

Balaguer

Requisits: Formació relacionada amb el lloc. Tenir
16/02/2021 experiència mínima demostrable. Tenir disponibilitat
immediata i completa.
16/02/2021
Imprescindible experiència per insta·lacions

60

Tècnic/a Informàtic/a
Hardware

Tàrrega

16/02/2021

Departament de compres, proveïdors/clients, gestió
Enviar CV a Club de Feina
compres i pressupostos. Formació: Administració,
de la Paeria
16/02/2021
Grau empresarials o similar i experiència. Idiomes: ocupacio@cerverapaeria.cat
anglès. Contracte temporal/indef.

17/02/2021

61

Administratiu/va

Cervera

62

Gerent

Urgell

16/02/2021

63

Administratiu/va

Urgell

16/02/2021

64

Operari/a

Tàrrega

65

Electricista

Bellpuig

OFERTA PÚBLICA: Auxiliar administratiu a la
Residència de Gent Gran Llar Sant Josep, a Lleida.
Termini: 25/02/2021

Responsable de la reparació d'equips electrònics,
office, telefonia, sistemes operatius i muntatge.

Persona per gestionar el dia a dia de dos empreses

Tècnic laboral per iniciar el departament laboral de
l'empresa i donar suport a l'empresa en tasques
administratives
16/02/2021
Veure les condicions de l'oferta al link
Manteniment correctiu i preventiu elèctric, reparació
16/02/2021
d'avaries.

http://scur.cat/E86FGD

http://scur.cat/7NPDHB
http://scur.cat/X6634D

http://scur.cat/Z5EXY7

Centre la
Solana
Ajuntament de
Calaf
Departament
d'Educació
Departament
de Treball,
Afers Socials i
Famílies

https://tuit.cat/5oRW3

IMAN

https://cutt.ly/1lg29Mr

Feina Activa

ADECCO OUTSOURCING

TOT

TOT

https://cutt.ly/Zjcybjp

Infofeina - ref.
LCoh-160831

https://cutt.ly/uhu5PI3

Infofeina - ref.
Laat-160156

https://cutt.ly/FlheQy5

Sinergie

https://cutt.ly/qlgQO17

Eurofirms

66

Soldador/a

Juneda

16/02/2021

67

Soldador/a

Montgai

16/02/2021

68

Infermer/a

Mollerussa

16/02/2021

69

Enginyer/a

Bellpuig

16/02/2021

70

Electromecànic/a

Cervera

16/02/2021

71

Operari/a

Bellpuig

16/02/2021

72

Soldador/a

Cervera

16/02/2021

73

Coordinador/a

Tàrrega

16/02/2021

74

Coordinador/a

Cervera

16/02/2021

75

Torner/a

Palau
d'Anglesola

16/02/2021

76

Electromecànic/a

Lleida

16/02/2021

77

Inspector de zona blava
/controlador pàrquing
(Ref. 233)

Tàrrega

16/02/2021

Muntatge de peces, puntades de soldadura,
reparació de maquinària agrícola.
Soldadura i reparació de maquinària agrícola (cubes i
remolcs)
Atenció directa a residents i familiars, administració
de medicació.
Suport a l'oficina tècnica, control i supervisió de la
maquinària de planta.
Manteniment correctiu i preventiu de la maquinària.
Posada en marxa.
Programació maquinària segons ordres de
producció, seguiment d'incidències.
Soldadura de fil, muntatge de peces.
Seguiment KPI's, liderar relacions amb la plantilla,
gestió de conflictes.
Gestionar i supervisar el personal de producció,
elabotació de plans de millora contínua.
Control del torn, reparació de peces, canvi de
motlles.
Manteniment correctiu i preventiu dels equips de
treball i de producció de la fàbrica.

https://cutt.ly/5lgQXpd

Eurofirms

https://cutt.ly/hlgWyd7

Eurofirms

https://cutt.ly/rlgWhvz

Eurofirms

https://cutt.ly/elgWKxN

Eurofirms

https://cutt.ly/NlgW7KJ

Eurofirms

https://cutt.ly/xlgEBjn

Eurofirms

https://cutt.ly/elgRjad

Eurofirms

https://cutt.ly/8lgRIi2

Eurofirms

https://cutt.ly/3lgTwEI

Eurofirms

https://cutt.ly/1lgTph7

Eurofirms

https://cutt.ly/blgTbqJ

Eurofirms

Regulació del estacionament en zona controlada
(Zona Blava) Gestió pàrquing subterrani.

http://scur.cat/E86FGD

Centre la
Solana

https://tuit.cat/5oRW3

IMAN

https://ja.cat/set

Borsa Jove de
Treball del Pla
d'Urgell

78

Tècnic/a laboratori

Cervera

15/02/2021

Requisits: CFGS en laboratori, química o similar.
Disponibilitat per a incorporació immediata. Vehicle
propi per a desplaçar-se al centre de treball

79

Carretoner/a

Mollerussa

15/02/2021

Veure requisits al link

80

Agents exclusius
d'Assegurances

81

Cap de servei gestió
laboral

Lleida

15/02/2021

82

Tècnic/a informàtic

Tàrrega

15/02/2021

83

Recepcionista- Atenció al
client

Lleida

14/02/2021

84

Fiscal-comptable

Lleida

14/02/2021

85

Tècnic/a informàtic/a
Hardware

Tàrrega

12/02/2021

86

Documentalista

Lleida

12/02/2021

87

Oficial Primera Paleta

Lleida

12/02/2021

88

Secretaria/Intervenció

Ponts

12/02/2021

89

Agent de Policia Local

Vilanova del
Camí

12/02/2021

Responsable de
90 magatzem i de tasques
d'administració (Ref. 153)

Comarca de la
Segarra

Tàrrega

15/02/2021

Professionals autònoms/es del món assegurador.
Incentiu mensual complint uns mínims de vendes,
més comissions. Amb el recolzament formatiu,
econòmic i comercial de la companyia.
Formació RRLL- DRET i similars amb amplis
coneixements de gestió laboral (Nòmines,
contractes, Altes, Baixes, ITL, etc.).
Reparació d'equips electrònics, office, telefonia i
sistemes operatius,
Nivell ANGLÈS – ALT, amb desimboltura en la
comunicació i cortesia en el tracte
Empresarials, Administració i Direcció, Econòmiques,
altres
Requisits: CFGM O CFGS en Informàtica.
Coneixements de leguajes de programació (C, C++,
Java, etc...) Capacitat de relació.
Creació de Manuals i Documents de tipus tècnic,
partint de la informació, plànols o esquemes
d'Enginyeria
Professional del sector de la construcció (habitatges)
a l’entorn de Lleida capital.
OFERTA PÚBLICA: Secretaria/Intervenció. Termini:
12/03/2021

albert.maza@generali.com

TOT

https://bit.ly/37DAgTJ

Psique

https://cutt.ly/8lgc1WE

Adecco

https://bit.ly/3plOC19

Psique

https://bit.ly/3b6iw4q

Psique

https://tuit.cat/5oRW3

IMAN

https://bit.ly/2MLdOjP

Psique

https://bit.ly/3jQWwyl
http://scur.cat/77D0JH

OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places d'Agent
de la Policia Local. Termini: 12/03/2021

http://scur.cat/X0KBXP

PROGRAMA 30 PLUS 2020: Responsable de
magatzem i de tasques d'administració Convocatòria
12/02/2021
reservada per a persones majors de 30 anys, en
situació d'atur i de l'Urgell

http://scur.cat/E86FGD

Montañés i
Solé
Ajuntament de
Ponts
Ajuntament de
Vilanova del
Camí
Centre la
Solana

91

Responsable de producció
i manteniment

Lleida

11/02/2021

92

Electricista d'automoció

Golmés

11/02/2021

93

Recanvista

Rosselló

11/02/2021

Torrefarrera

11/02/2021

94 Professionals de l'alumini

95

Tècnic/a Laboratori

Requisits: Cicle Formatiu (processos, producció,
manteniment..). Grau (Enginyeria mecànica) o
aportar experiència demostrable en funcions
similars.
Requisits: Coneixements en seguiment avaries
elèctriques. Automatització en general. Capacitat
d'anàlisi per a la resolució avaries.
Requisits: Experiència com a recanvista. Persona
organitzada. Actitud proactiva
Característiques i tractament de l'alumini i pvc.
Anoditzat, extrusió, segellament i lacatge de
l'alumini.
Tècniques de tall i encunyació de perfils d'alumini,
etc.
Funcions:Anàlisis i control, recollida de mostres,
interpretació de resultats,...etc.Formació valorable
FP/CF química.Torn rotatiu tarda/nit. Incorporació
immediata.

https://tuit.cat/5oRW3

IMAN

https://tuit.cat/5oRW3

IMAN

https://tuit.cat/5oRW3

IMAN

https://tuit.cat/5oRW3

IMAN

Enviar CV a Club de Feina
de la Paeria

TOT

Cervera

11/02/2021

5 vacants amb experiència en el sector del
prefabricat de formigó o construcció. experiència Av. del Pla d'Urgell, 6, 25200
11/02/2021 com a peó de moldeigr. Personal amb experiència de Cervera, Lleida - 973 53 36
tallat i doblatge de ferralla, preparació, col·locació i 70 - https://bit.ly/3bkN0zA
reparació de motlles.

96

Operari/a Fàbrica

Cervera

97

Administratiu/va (1/2
jornada)

Mollerussa

11/02/2021

98

Graduat/da en Dret

Vilagrassa

09/02/2021

99

Personal de neteja

Sanaüja

09/02/2021

Veure les condicions de l'oferta al link
Gestió de notificacions electròniques, tasques
administratives, atenció telefònica i assessorament
als clients.
OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places de
Personal de neteja per a les dependències i
equipaments municipals. Termini: 09/03/2021

TOT

https://cutt.ly/XkB4it5

Sinergie

r.farre@asgtrans.com

Infojobs

http://scur.cat/MM854J

Ajuntament de
Sanaüja

Professor/a de música, en
l'especialitat de violí,
100
viola, orquestra de corda i
combos

Balaguer

09/02/2021

OFERTA PÚBLICA: Professor/a de música, en
l'especialitat de violí, viola, orquestra de corda i
combos. Termini: 09/03/2021

http://scur.cat/KPGB0Z

Ajuntament de
Balaguer

https://tuit.cat/xKsZj

BonÀrea

101

Tècnic/a de laboratori

Guissona

Requisits: Grau en biotecnologia, química, biologia o
08/02/2021 similars. Capaç de registrar amb precisió resultats i
redactar informes sobre els resultats.

102

Auxiliar de laboratori
químic

Guissona

08/02/2021

Requisits: CFGS en Laboratori anàlisi i control de
qualitat o similar.

https://tuit.cat/xKsZj

BonÀrea

103

Autònom/a per a la gestió
d'una benzinera

Viladecavalls

08/02/2021

Requisits: CFGM o CFGS d'administració i finances o
similar. Benzinera amb habitatge, la persona
seleccionada s'ha de traslladar a la mateixa.

https://tuit.cat/xKsZj

BonÀrea

104

Agent comercial
d'assegurances

Província de
Lleida

Assessorament comercial en materia d'assegurances
08/02/2021 Competències per al lloc: Coneixements informàtics
a nivell usuari d'Office.

https://cutt.ly/XiXhx4F

Enfoc - Grup
Alba

Maldà

Borsa de treball per cobrir les possibles vacants en
08/02/2021 els llocs de treball de la residència geriàtrica i centre
de dia de Maldà

https://cutt.ly/dg8qU8I

Enfoc - Grup
Alba

Tàrrega

PROGRAMA 30 PLUS 2020: Dependent de ferreteria.
08/02/2021 Convocatòria reservada per a persones majors de 30
anys, en situació d'atur i de l'Urgell

http://scur.cat/E86FGD

Centre la
Solana

http://scur.cat/E86FGD

Centre la
Solana

http://scur.cat/E86FGD

Centre la
Solana

Vacants residència
105 geriàtrica i centre de dia
de Maldà
Dependent de ferreteria
106
(Ref. 231)

107

Operari envasadoretiquetador /a (Ref. 230)

Tornabous

08/02/2021

108

Peó Jardiner (Ref. 228)

Tàrrega

08/02/2021

PROGRAMA 30 PLUS 2020: Operari envasadoretiquetador /a. Convocatòria reservada per a
persones majors de 30 anys, en situació d'atur i de
l'Urgell
Peó de Jardineria per la realització d'operacions
bàsiques de manteniment de jardineria.
Imprescindible Carnet B

109

Mosso/a magatzem en
sector fruita (Ref. 229)

Transportista de bestiar
110
viu (Ref. 217)

111

Auxiliar de Tutela

Tècnic/a superior
112 d'administració general
especialista en dret
113

Peó agrícola en horta
ecològica (Ref. 227)

PROGRAMA 30 PLUS
114 2020: Operari/a metall i
Soldador/a (Ref. 223)
Personal de Serveis:
auxiliars d’oficis, auxiliars
115
de serveis, conserges,
telefonistes
116

Electricista (Ref. 220)

PROGRAMA 30 PLUS 2020: Mosso/a magatzem en
05/02/2021 sector fruita. Convocatòria reservada per a persones
majors de 30 anys, en situació d'atur i de l'Urgell

http://scur.cat/E86FGD

Centre la
Solana

04/02/2021

PROGRAMA 30 PLUS 2020:Transportista de bestiar
viu. Convocatòria reservada per a persones majors
de 30 anys, en situació d'atur i de l'Urgell

http://scur.cat/E86FGD

Centre la
Solana

03/02/2021

Atenció directa a les persones, en gestions
relacionades amb els múltiples i diversos àmbits de
suport i en coordinació i supervisada per part de la
posició de referent de tutela

https://cutt.ly/LkB8IDM

Enfoc - Grup
Alba

02/02/2021

OFERTA PÚBLICA: Tècnic/a superior d'administració
general especialista en dret. Termini: 02/03/2021

http://scur.cat/8D9CEY

Ajuntament de
Vilanova del
Camí

Agramunt

01/02/2021

PROGRAMA 30 PLUS 2020: Peó agrícola en horta
ecològica. Convocatòria reservada per a persones
majors de 30 anys, en situació d'atur i de l'Urgell

http://scur.cat/E86FGD

Centre la
Solana

Anglesola

01/02/2021

PROGRAMA 30 PLUS 2020: Operari/a metall i
Soldador/a. Convocatòria reservada per a persones
majors de 30 anys, en situació d'atur i de l'Urgell

http://scur.cat/E86FGD

Centre la
Solana

Bellpuig

Bellpuig

Tàrrega

Vilanova del
Camí

Lleida

01/02/2021

OFERTA PÚBLICA: Personal de Serveis. Termini:
28/02/2021

http://scur.cat/FFL5G2

Tàrrega

01/02/2021

Tècnic/a d'electricitat i manteniment per a planta
d'energies alternatives

http://scur.cat/E86FGD

Generalitat de
Catalunya Institut de
Diagnòstic per
la Imatge
Centre la
Solana

117

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

Tàrrega

01/02/2021

Operari/Operària de manteniment, reparació i
conducció de maquinària envassadora.
Imprescindible coneixements d'electromecànica

http://scur.cat/E86FGD

Centre la
Solana

118

Operari/Operària
d'indústria (Ref. 77)

Tàrrega

01/02/2021

Operari/Operària de fàbrica manufacturera
d'alimentació

http://scur.cat/E86FGD

Centre la
Solana

Tàrrega

01/02/2021

Operari/Operària de manteniment, reparació i
instal·lació de gas, electricitat, fontaneria i energia
solar. Imprescindible experiència demostrable

http://scur.cat/E86FGD

Centre la
Solana

Instal·lació de gas,
119 electricitat, fontaneria i
energia solar (Ref. 63)

