BUTLLETÍ D'OFERTES
23 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
Muntar tendals, cortines, persianes, reparació i
Montador/a de tendals a
sguila@aspid.cat
ASPID
1
Balaguer
23/11/2020
manteniment de persianes i tendals, atenció al
domicili
client. Mitja jornada
Tècnic/a de suport per
Contractació en pràctiques de joves de garantia
http://scur.cat/4LLDG0
2
l'Oficina Municipal
Tàrrega
23/11/2020
juvenil per donar suport a l'oficina municipal
La Solana
d'Habitatge (Ref. 203)
d'habitatge
Tècnic/a de suport a la
Unitat d'Igualtat,
Contractació en pràctiques de joves de garantia
3
Joventut, Gent Gran,
Tàrrega
23/11/2020
juvenil per donar suport a la unitat d'igualtat,
http://scur.cat/4LLDG0
La Solana
Immigració i Salut (Ref.
Joventut, Gent Gran, Immigració i Salut
202)
Tècnic/a de suport a
Contractació en pràctiques de joves de garantia
4 Promoció econòmica (Ref.
Tàrrega
23/11/2020
La Solana
http://scur.cat/4LLDG0
juvenil per donar suport a Promoció econòmica
201)
PROGRAMA 30 PLUS:
Responsable de
5
magatzem i de tasques
d'administració. (Ref. 153)

Tàrrega

Persona polivalent per desenvolupar tasques de
23/11/2020 magatzem i amb coneixements informàtics. Requisit:
Major de 30 anys i trobar-se en situació d'atur.

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

6

PROGRAMA 30 PLUS:
Dependenta i ajudant de
taller de joieria (Ref. 145)

Tàrrega

Atenció al públic, reparacions de taller de joieria,
23/11/2020 tasques administratives i neteja. Requisit: Major de
30 anys i trobar-se en situació d'atur.

7

Soldador/a (Ref. 200)

Tàrrega

23/11/2020

8

Soldador/a fil continu

Cervera

21/11/2020

9

Caixer/a reposador/a

Cervera

21/11/2020

10

Peó de producció

Fondarella

21/11/2020

11

Enginyer/a tècnic/a de
projectes - Júnior-

Urgell

21/11/2020

Tècnic informador 12
dinamitzador de joventut

Igualada

20/11/2020

13

Soldador/a oficial de 2a

Molleressua

20/11/2020

14

Operari muntatge

Mollerussa

20/11/2020

15

Enginyer/a projectes i
obres

Mollerussa

20/11/2020

16

Operari/a de tall

Tàrrega

20/11/2020

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

Soldadura MIG i TIG, Interpretació de plànols.
Contractació inicial per ETT

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

2 anys d'experiència. Vehícle propi per arribar al lloc
de feina. Residència pròxima a Cervera o voltants.

https://cutt.ly/khuVHBq

Infojobs

https://cutt.ly/zhuVXq6

Infojobs

https://cutt.ly/thuBoGn

Infojobs

https://cutt.ly/GfpRdKu

Infofeina - ref.
LAae-153158

http://scur.cat/4NCNZ7

Consell
Comarcal de
l'Anoia

https://cutt.ly/0hu0AqK

Randstad

https://cutt.ly/chuCSvm

Feina Activa

https://cutt.ly/NhuBFvR

Infojobs

https://cutt.ly/Ihu0c8J

Randstad

ESO. 1 any d'experiència. 20 hores/ setmanals
Experiència demostrable en entorns industrials.
Persona responsable, treballadora i amb ganes
d'aprendre.
Es tracta d'un lloc de nova creació que requereix una
bona capacitat d'adaptació (Vegueu oferta)
OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places de
Tècnic informador - dinamitzador de joventut.
Termini: 10/12/2020
Soldadura amb fil, electròdes, TIG i alumini, lectura i
interpretació de plànols, montatgde d'estructures.
PRL de 20 hores del sector del metall. Experiència en
el sector.
Formar part grup de muntatge, suport en les tasques
de muntadors
Formació Enginyeria Agrònoma, Obra civil, etc.
Coneixements i experiència mínima 5 anys en
l'àmbit.
Tasques de tall i patronatge. Experiència en tasuqes
d'operaris/es de prodcucció al sector tèxtil. Jornada
completa.

17

Repartidor/a

Tàrrega

Repartir comandes per la província de Lleida i
20/11/2020 càrrega de material. Carnet de conduir B, carretoner
i experipencai d'1 any.

18

Cuiner/a

Bellpuig

19/11/2020

19

Dependent/a

Mollerussa

19/11/2020

20 Encarregat/ada de neteja

21

Titulat/ada
universitari/ària júnior

Mollerussa

Tàrrega

Borsa de treball de places
22
de Tècnic de l'Oficina
d'Habitatge

Tàrrega

23 Operari de Manteniment

Urgell

24

Administratiu/va

Urgell

25

Oficial segona conductor

Calaf

26

Peó de neteja viària

Calaf

https://cutt.ly/Whu2jTj

Randstad

3 anys d'experiència. Preparació de ños experiencia.,
Para preparar, tot tipus de plats. Col·laborar en el
muntatge i desmuntatge de serveis.

https://cutt.ly/WhuVIaA

Infojobs

https://cutt.ly/KhuBXlk

Infojobs

https://cutt.ly/Xhu2zBC

Randstad

https://tuit.cat/5oRW3

IMAN

http://scur.cat/AP4CNG

Ajuntament de
Tàrrega

40 hores. ESO o FP. ( de estètica , aux.clinica,
nutrició) o equivalent .
Supervisió de treballs, neteja industrial
d'instal·lacions, gestió de documentació relacionada
19/11/2020
amb el personal, gestió de comandes. Jornada
completa.
Requisits: Grau universitari recent en ADE,
19/11/2020
coneixements administratius, vehicle propi i
residència a Tàrrega o rodalies.
19/11/2020

OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places de
Tècnic de l'Oficina d'Habitatge. Termini: 30/11/2020

Persona encarregada del manteniment correctiu i
19/11/2020 preventiu de la fàbrica, coneixement de soldadura,
hidràulica, electricitat i pneumàtica.
Tècnic laboral per iniciar el departament laboral de
l'empresa i donar suport a l'empresa en tasques
administratives
OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places d'Oficial
18/11/2020
segona conductor. Termini: 30/11/2020

Infofeina - ref.
LPie-158256
https://cutt.ly/vfpEYOw

19/11/2020

18/11/2020

OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places de Peó
de neteja viària. Termini: 30/11/2020

https://cutt.ly/uhu5PI3
http://scur.cat/ZBJBFF
http://scur.cat/7C8G77

Infofeina - ref.
Laat-160156
Ajuntament de
Calaf
Ajuntament de
Calaf

27

Auxiliar d'Administració

Lleida

18/11/2020

OFERTA PÚBLICA: Auxiliar administratiu a Atenció a
la Víctima a Lleida. Termini: 30/11/2020

28

Tècnic superior a Atenció
a la Víctima de Lleida

Lleida

18/11/2020

OFERTA PÚBLICA: Tècnic superior a Atenció a la
Víctima de Lleida. Termini: 30/11/2020

29

Psicologia

Lleida

18/11/2020

30

Treball Social

Lleida

18/11/2020

31

Mosso/a magatzem

Massoteres

32

Soldador/a de fil

Tàrrega

Responsable de compres i
33
d'aprovisionament
industrial

Tàrrega

OFERTA PÚBLICA: psicòleg a Atenció a la Víctima a
Lleida. Termini: 30/11/2020
OFERTA PÚBLICA: Treball social a Atenció a la
Víctima de Lleida. Termini: 30/11/2020

Manipulació del producte i empaquetat. Ubicació de
18/11/2020 la mercaderia en el magatzem. Càrrega i descarrega
manual. Neteja i ordre a la sala.
Requisits: Experiència prèvia d'un any en soldadura
de fil, ús d'eines de soldadura i interpretació de
plànols.
Requisits: CFGS d'especialitat tècnica o industrial o
grau en enginyeria electromecànica, expèriencia en
18/11/2020
manteniment industrial, carnet de conduir i vehicle
propi.
18/11/2020

34

Gestor/a de serveis
logístics

Tàrrega

Requisits: CFGS, expèriencia de dos anys en atenció
al client i/o gestió i contractació de serveis i domini
18/11/2020
de l'anglès i el francès, valorable alemany i domicili a
a la zona de Lleida.

35

Mecànic/a responsable de
gestió de maquinària
d'obres

Tàrrega

18/11/2020

36

Mecànic/a responsable de
camions

Tàrrega

18/11/2020

Requisits: CFGS en mecànica i manteniment de
vehicles i experiència, valorable tenir el carnet de
camió.
Requisits: CFGS en automoció o vehicles
autopropulsats, experiència prèvia de dos anys en
tasques similars i vehicle propi.

http://scur.cat/XG0YH3

Departament
de Justícia

http://scur.cat/EB50GM

Departament
de Justícia

http://scur.cat/73MHXB

Departament
de Justícia

http://scur.cat/39X6DX

Departament
de Justícia

https://cutt.ly/NhuBQCw

Infojobs

https://tuit.cat/5oRW3

IMAN

https://tuit.cat/5oRW3

IMAN

https://tuit.cat/5oRW3

IMAN

https://tuit.cat/5oRW3

IMAN

https://tuit.cat/5oRW3

IMAN

37

Persona per repartir

Tècnic/a en RRHH per a la
selecció de franquiciats i
38
col·laboradors per les
botigues BonÀrea

Tàrrega

18/11/2020

Càrrega i descàrrega de material, repartir material
per provincia de Lleida. Experiència en el sector.

https://cutt.ly/ghu9NUT

Randstad

Guissona

17/11/2020

Requisits: Grau en psicologia o diplomatura en
relacions laborals o similar, experìencia prèvia en
selecció de personal i residència propera a Guissona.

https://tuit.cat/xKsZj

BonÀrea

La segarra

17/11/2020

Construcció de tancaments amb alumini.

https://cutt.ly/WfkmDH1

Infofeina - ref.
LPlo-157351

http://scur.cat/22LG0G

Departament
de Salut

https://cutt.ly/8fpRegX

Infofeina - ref.
LRab-156501

https://cutt.ly/ShuVqbA

Infojobs

https://cutt.ly/UhuVklJ

Infojobs

https://cutt.ly/thu6NKr

Sinergie

https://tuit.cat/xKsZj

BonÀrea

https://tuit.cat/5oRW3

IMAN

39

Operari de taller
metal·lúrgic

40

Titulat superior
especialitat en salut
pública

Lleida

17/11/2020

41

Tècnic/a Laboral

Urgell

17/11/2020

42

Enginyer/a agrònom de
procesos

Agramunt

16/11/2020

43

Gestor equip comercial

Balaguer

16/11/2020

44

Soldador/a fil continu

Tàrrega

16/11/2020

OFERTA PÚBLICA: Titulat superior, especialitat en
salut pública, a la Sub-direcció Regional a Lleida, Alt
Pirineu i Aran. Termini: 27/11/2020
Busquem un responsable a mitja jornada per l'àrea
laboral amb formació i experiència contrastada per
desenvolupar les seves funcions dins el departament
de nova creació
Experiencia en sistemas agrícolas, de abonado y
riegos. Autocad a nivell usuari, anglès nivell mig,
Disponibilitat per viatjar esporadicament.
Preferiblement titulat mitjà o superior
preferentment en Econòmiques, Empresarials, ADE o
Gestió comercial i Màrqueting. Nivell mitjà/alt
d'informàtica.
Veure les condicions de l'oferta al link

Requisits: ADR, CAP i carnet de tràiler vigents,
Zona de Barcelona 16/11/2020 experiència mínima de 2 anys amb tràiler i residència
a Barcelona o rodalies.
Requisits: Experiència com operari/ària en el sector
46 Operaris/àries de fàbrica
Balaguer
13/11/2020 del vidre, fusta o serralleria metàl·lica, carnet en
vigor de carretoner/a i de pont grua.
45

Xòfer per cisterna de
gasoil

47

Auxiliar administratiu
adscrit a l'àrea d'esports

Calaf

13/11/2020

OFERTA PÚBLICA: Auxiliar administratiu adscrit a
l'àrea d'esports. Termini: 03/12/2020

http://scur.cat/X64GE6

Ajuntament de
Calaf

https://applus.epreselec.com

48

Administratiu/a ITV

Granyanella

Estació ITV situada a Granyanella, Lleida. - Desitjable
/O
13/11/2020
fertas/Ofertas.aspx?Id_Ofert
formació reglada Cicle Formatiu Administratiu

TOT

a= 2321004

49

Convocatòria Pública.
Vacants residència
geriàtrica i centre de dia
de Maldà

Administratiu de suport a
l'àrea jurídica, econòmica
50
i administrativa (Garantia
Juvenil)

13/11/2020

BORSA DE TREBALL PER COBRIR LES POSSIBLES
VACANTS EN ELS LLOCS DE TREBALL DE LA
RESIDÈNCIA GERIÀTRICA I CENTRE DE DIA DE
MALDÀ,

https://cutt.ly/dg8qU8I

Enfoc - Grup
Alba

Massoteres

13/11/2020

OFERTA PÚBLICA: Administratiu de suport a l'àrea
jurídica, econòmica i administrativa per la
contractació en pràctiques de garantia juvenil.
Termini: 03/12/2020

http://scur.cat/97MZ6Z

Ajuntament de
Massoteres

13/11/2020

http://scur.cat/X0F9LX

Ajuntament de
Torà

https://tuit.cat/xKsZj

BonÀrea

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

TOT

http://scur.cat/X0GEEK

Ajuntament de
Santa
Margarida de
Montbui

https://tuit.cat/5oRW3

IMAN

https://tuit.cat/5oRW3

IMAN

Maldà

51

Auxiliar d'Administració
(Garantia Juvenil)

Torà

52

Autònom/a per a la gestió
d'una benzinera

Sant Miquel de
Balenyà (Osona)

53

Xofer

Cervera

OFERTA PÚBLICA: Auxiliar d'Administració per la
contractació en pràctiques de garantia juvenil.
Termini: 27/11/2020
Requisits: CFGM o CFGS en administració i finances,
12/11/2020 residència propera a la zona i experiència en gestió
de personal.

11/11/2020

Empresa de Cervera precisa incorporar xofer amb
carnet C. Disposar del CAP.

Santa Margarida
OFERTA PÚBLICA: Agent de la Policia Local. Termini:
11/11/2020
de Montbui
01/12/2020

54

Agent de la Policia Local

55

Operari/ària
estampador/a

Solsona

11/11/2020

56

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.

57

Gestor/a de serveis
logístics

58

PROGRAMA 30 PLUS:
Comercial (Ref. 198)

Tàrrega

59

Cap d'equip

Tàrrega

60

Operari/Operària
d'indústria (Ref. 77)

Tàrrega

61

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

Tàrrega

7/11/2020

62 Tècnic/a Integració Social

Tàrrega

PROGRAMA 30 PLUS: Peó
de construcció (Ref. 190)

Tàrrega

IMAN

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

https://tuit.cat/5oRW3

IMAN

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

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

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

7/11/2020

Orientar i acompanyar l’alumnat més vulnerable i les
seves famílies

https://cutt.ly/agZQStV

Enfoc - Grup
Alba

5/11/2020

Peó de construcció. Requisit: Major de 30 anys i
trobar-se en situació d'atur.

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

Tàrrega

2/11/2020

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 indústria
65 alimentària (Certificat de
discapacitat) (Ref. 184)

Tàrrega

30/10/2020

Operari de fàbrica amb experiència professional i
Certificat de discapacitat

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

66

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

Guissona

27/10/2020

Operari de magatzem amb carnet de carretoner
elevador i experiència professional

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

67

Monitor/a del servei de
neteja del Grup Alba

Tàrrega

19/10/2020

Persona responsable amb capacitat d’organització
amb experiència o coneixements en tasques de
coordinació i mediació en equips

https://cutt.ly/NgmJwKi

Enfoc - Grup
Alba

64

Suport Administració

11/11/2020

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

https://tuit.cat/5oRW3

63

Tàrrega

Comercial de componets de l'automoció i gestió
11/11/2020 administratives. Requisit: Major de 30 anys i trobarse en situació d'atur.
Requisits: CFGM o CFGS, experiència en gestió
10/11/2020
d'equips i coneixements en Office, ERP i SAP.
Operari/Operària de fàbrica per a la realització de
7/11/2020 tasques concretes auxiliars en les línies de producció,
envasament o magatzem.

Atenció Sociosanitària a
Persones
68
Dependents/Auxiliar en
Geriatria
Soldadura i fabricació
69 d'estructures metàl·liques
(Ref. 174)

Urgell-Segarra

FORMACIÓ INDISPENSABLE: CP o CFGM d'Atenció
19/10/2020 Sociosanitària a Persones Dependents o Auxiliar en
Geriatria

Golmés

15/10/2020

70

Manteniment
instal·lacions (Ref. 172)

Anglesola

8/10/2020

71

Cuidadora de cadells (Ref.
171)

Anglesola

8/10/2020

Verdú

7/10/2020

72 Cuiner/Cuinera (Ref. 170)

73

Infermeria (Ref. 131)

Tàrrega

2/10/2020

74

Auxiliar de Geriatria (Ref.
129)

Tàrrega

2/10/2020

Instal·lació de gas,
75 electricitat, fontaneria i
Tàrrega
21/09/2020
energia solar (Ref. 63)
Administratiu/va amb
76 nivell alt de francès (Ref.
Tàrrega
17/09/2020
161)
Agent comercial
77
Província de Lleida 12/06/2020
d'assegurances (vigent)
78

Comercial

Tàrrega

12/11/1010

https://cutt.ly/Mf0g45m

Enfoc - Grup
Alba

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

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

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

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

http://scur.cat/EKN9DY

La Solana

Coneixements informàtics a nivell usuari d'Office

https://cutt.ly/XiXhx4F

Enfoc - Grup
Alba

Veure les condicions de l'oferta al link

https://cutt.ly/Pg36uaC

Sinergie

Oficial de primera de Soldadura i de fabricació
d'estructures metàl·liques.
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
Establiment de restauració de cuina tradicional
necessita incorporar de forma immediata un cuiner o
cuinera amb experiència.
Centre residencial de persones amb dependència
necessita incorporar personal per a l'àrea
d'Infermeria.
Centre residencial de persones amb dependència
necessita incorporar personal d'auxiliar de geriatria,
auxiliar d'infermeria o atenció a persones amb
dependència

POTS TROBAR MÉS OFERTES A:

