BUTLLETÍ D'OFERTES
26 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

Xòfer de camió-grua de 3
eixos

2

Personal de pintura
industrial

3

Operari/a producció

4

Repartidor/a

5

Infermer/a

6

Tècnic comercial

Tàrrega

26/10/2020

Funcions: Veure oferta. Requisits: Tenir tots els
carnets corresponents i polivalència realitzant
tasques d'operari de taller del sector del metall.

Funcions: Veure oferta. Requisits: Experiència prèvia
en pintura industrial i en mecànica, flexibilitat
horària.
Busquem operaris / es per a empreses situades a
Mollerussa-Tàrrega 26/10/2020
Mollerussa i / o Tarrega.
Capacitat de treballar en equip i adaptar-se a noves
tasques, valorable residència pròxima al lloc de
Lleida
26/10/2020
treball, disposar del carnet B i vehicle propi. ESO
finalitzada.
Diplomatura/estudis de grau pla bolonya, carnet de
Bellvís
26/10/2020
conduir B.
Tàrrega

Lleida

26/10/2020

Enginyer Tècnic titulat mecànic o elèctric per tasques
d'assistència tècnica en venda de productes i altres.
26/10/2020 Persona extrovertida, comunicativa, amb iniciativa i
capacitat negociadora. Carnet de conduir B, bon
nivell de català,castellà i anglès.

https://cutt.ly/wgmJ9mi

IMAN

https://cutt.ly/EgmJFUL

IMAN

https://cutt.ly/lgmJfmJ

Sinergie

https://bit.ly/3ow4BdY

EUROFIRMS

https://bit.ly/2J2ds6B

IMO Lleida

https://bit.ly/3mpwjHf

IMO Lleida

Cicle Formatiu de Grau Mig en comerç i màrqueting
• Experiència mínima de tres anys en venta del
sector alimentació. • Domini del català, castellà

7

Comercial oli i productes
alimentaris

Lleida

26/10/2020

8

Personal gestió sinistres i
gestió operaris

Golmés

26/10/2020

9

Paleta i fontaner

Golmés

10

Paleta

Golmés

24/10/2020

Veure requisits

https://ja.cat/palgo

Golmés

24/10/2020

Veure requisits

https://ja.cat/gessi

Fondarella

24/10/2020

Veure requisits

https://ja.cat/frifo

11 Gestió sinistres i operaris
12

Frigorista

13

Administratiu/va

Tàrrega

14

Comercial

Agramunt

15

Frigorista

Fondarella

Permís de conduir B + E. Idiomes: català (llengua
materna) Tipus d'ocupació: auxiliar
administratiu/iva.
Bona presència, educació, català i castellà.
Imprescindible experiència en lloc similar, destresa,
26/10/2020
competència i bona execució a la confecció
d'informació.

CFGM. Les funcions serán atenció al client,
presencial i telefònica,programació de visites,
24/10/2020
resolució d'incidències, gestió i organització de
documents.
Formatge i Pernil. Persona dinámica, activa,
comprometsa i resolutiva. Disponibilidad per
24/10/2020
desplaçar-se. Habilitats de negociació i comunicació.
Permis de conduir.
CFGS. Carnet de conduir B. Català i castellà parlat i
24/10/2020
escrit. Experiència en el sector
Carnet de manipulador de gasos fluorats

https://bit.ly/3e5DFNi

IMO Lleida

https://bit.ly/3mnOZHj

IMO Lleida

https://bit.ly/3jvbWqj

IMO Lleida
Oficina jove Pla
d'Urgell
Oficina jove Pla
d'Urgell
Oficina jove Pla
d'Urgell

https://cutt.ly/igmsWYC

Feina Activa

https://cutt.ly/2gms8Zn

Infojobs

https://cutt.ly/rgmdDwY

Infojobs

Urgell

Es tracta d'un lloc de nova creació que requereix una
bona capacitat d'adaptació ja que cal fer tasques
24/10/2020
molt diverses des d'impulsar i seguir nous projectes
com feines més "mecàniques".

https://cutt.ly/GfpRdKu

Infofeina - ref.
LAae-153158

Auxiliar geriàtric

Verdú

23/10/2020

Disposar de la titulació per treballar com auxiliar de
geriatria. Disponibilitat per desplaçar-se a Verdú.

https://cutt.ly/Cgmcdqs

Infojobs

18

Personal de neteja per
residència

Verdú

23/10/2020

Disponibilitat per desplaçar-se a Verdú.

https://cutt.ly/1gmcvVv

Infojobs

19

Agent de la Policia Local

20

Electromecànic/a

21

Administratiu/va
comercial

Vilagrassa

23/10/2020

Veure requisits

https://ja.cat/avila

22

peó de la construcció

Bellpuig

23/10/2020

Veure requisits

https://ja.cat/pbel

23

Xòfer per cuba de pinso

Guissona

23/10/2020

24

Oficial d'electricitat

Lleida

25

Mecànic electricista

Vilanova de la
Barca

16

Enginyer/a tècnic/a de
projectes - Júnior-

17

OFERTA PÚBLICA: Agent de la Policia Local. Termini:
12/11/2020
Haurà de dominar més la part mecànica que la part
Lleida-Mollerussa 23/10/2020
elèctrica.
Piera

23/10/2020

Funcions: Veure oferta. Requisits: Carnet de tràiler,
CAP i experiència mínima d'un any com a xòfer de
cuba.
Formació: FPI/II/ d'Electricitat o similar.
Imprescindible experiència d'entre 2 i 5 anys en
23/10/2020 treballs de línies aèries de transmissió (LAT) i/o línies
aèries de contacte (LAC). Incorporació immediata i
projecte de llarga durada.
Requisits: experiència prèvia, busquem una persona
23/10/2020 proactiva i dinàmica, valorable residència pròxima al
lloc de treball. GS d'electricitat.

http://scur.cat/7PF0EB
https://bit.ly/3dZsNk4

Ajuntament de
Piera
Montañés i
Solé
Oficina jove Pla
d'Urgell
Oficina jove Pla
d'Urgell

https://cutt.ly/YgaEokt

BonÀrea

https://bit.ly/3mnyLxR

ADECCO

https://bit.ly/37IuvF6

EUROFIRMS

26

Administratiu/va
comptable

Les Borges
Blanques

27

Comptable

Vilanova de la
Barca

Auxiliar administratiu

Sant Guim de
Freixenet

28

29

Comercial vendes

Lleida

30

Auxiliar
d'infermeria/geriatria

Os de Balaguer

31

Atenció al públic per a
Estanc

Mollerussa

Requisits: experiència mínima de 2 anys, busquem a
una persona responsable, amb habilitats
comunicatives i capacitat de treball en equip,
23/10/2020
valorable residència pròxima al lloc de treball.
Diplomatura/llicenciatura/grau en economia, ADE o
similar.
Capacitat de treballar en equip i d'adaptar-se a noves
tasques, valorable residència pròxima al lloc de feina.
23/10/2020
Grau universitari en Administració i Gestió
d'Empreses.
Responsable, metòdica i amb capacitat de treball en
23/10/2020 equip, valorable residència pròxima al lloc de treball.
GM o GS Administració i finances.
Cal tenir el carnet de conduir A2 o A, per tal de poder
fer sortides amb els clients amb motos. Certificat
23/10/2020
escolar/ ESO. Català (C1) i castellà A1). Es valorarà
experiència amb el sector.
FP1 / CF Grau Mig /Cert. Prof N2 Tècnic en Atenció
23/10/2020
sociosanitària. Permís de conduir B.
imprescindible experiència amb tasques d'atenció al
públic, cotxe proopi pel desplaçament, incorporació
22/10/2020
immediata, torns rotatius de matí, migdia i tarda.
Graduat escolar/ESO.

32

Operari de neteja de
vehicles

Almacelles

22/10/2020

33

Gerocultor/a

Agramunt

22/10/2020

Imprescindible certificat de discapacita igual o
superior al 33% i carnet de conduir. Horari
principalment de tarda. Formació reglada: estudis
primaris.
CFGM. Les funcions serán atenció al client,
presencial i telefònica,programació de visites,
resolució d'incidències, gestió i organització de
documents.

https://bit.ly/31IdYgM

EUROFIRMS

https://bit.ly/35xD7Md

EUROFIRMS

https://bit.ly/2Trsk0s

EUROFIRMS

https://bit.ly/35xMD1T

IMO Lleida

https://bit.ly/3dXQjh0

IMO Lleida

https://bit.ly/31KWmkf

IMO Lleida

https://bit.ly/3jrQm5X

IMO Lleida

https://cutt.ly/ygmvudR

Feina Activa

34

Cuidador/a de granja

Tàrrega

Acondicionament i neteja de les instal·lacions de les
diferents zones i la cura dels animals
CFGM. Administratiu. Mitja jornada mati. per donar
22/10/2020 suport al departament d'Administració, Producció i
Logística.
22/10/2020

35 Auxiliar Administratiu/va

Les Borges
Blanques

36

Mosso/a carretoner

Les Borges
Blanques

Carnet de carreter. Persona responsable, ordenada i
22/10/2020 compromesa. Capacitat de treball en equip. Nocions
bàsiques d'informàtica. Flexibilitat horària

37

Mosso de magatzem

Les Borges
Blanques

22/10/2020

38

Operari/a indústria amb
certificat de discapacitat

Tàrrega

39

Electricista

Mollerussa

Moliner i ajudant de moliner per campanya de moló
2020/21. Incorporació Immediata.
Inscrit/a en el SOC com a demandant d'ocupació.
22/10/2020
Experiència en llocs d'envasats i maquinària
industrial.
22/10/2020

Realitzar instal·lacions elèctriques, manteniment
industrial, valorable CFGM en electricitat.
Experiència en el sector. Jornada completa.

40

Palista

Tàrrega

Conducció de pala carregadora fonrtal, transport i
càrrega de material, manteniment bàsica de vehicle.
22/10/2020
Experiència en conducció de pala frontal Caterpilar,
Volvo i Komaton. Disponibilitat horària.

41

Cap del departament de
Règim intern i
coordinador de recursos
humans

Igualada

22/10/2020

42

Gerència

Igualada

22/10/2020

OFERTA PÚBLICA: Cap del departament de Règim
intern i coordinador de recursos humans. Termini:
19/11/2020
OFERTA PÚBLICA: Gerència. Termini: 06/11/2020

https://cutt.ly/SgmvdTa

Feina Activa

https://cutt.ly/LgmfnRc

Infojobs

https://cutt.ly/zgmkY5z

Infojobs

https://cutt.ly/ogmkH3l

Infojobs

https://cutt.ly/7gmxfWt

Infojobs

https://cutt.ly/cgmQbQk

Randstad

https://cutt.ly/ugmWaQk

Randstad

http://scur.cat/Y6CFY5

Consell
Comarcal de
l'Anoia

http://scur.cat/7P6648

Consell
Comarcal de
l'Anoia

Peó especialista: neteja,
43 jardineria bàsica i pintura
(Ref. 178)

Tàrrega

Peó de manteniment i neteja. Jornada 20h/set, de
22/10/2020 dilluns a divendres, en jornada de matí. Possibilitat
d'ampliació de la jornada de treball a partir del març.

http://scur.cat/4LLDG0

44

Monitor/a de menjador

Borges Blanques 22/10/2020

Nivell estudis ESO

treball.garrigues.cat

45

Cuiner/a centres escolar

Borges Blanques 22/10/2020

Jornada de 9 a 14h

treball.garrigues.cat

46 Operari de Manteniment

Infofeina - ref.
LPie-158256

https://bit.ly/3mpcYpD

ADECCO

https://bit.ly/2J8EYj1

EUROFIRMS

Lleida

Requisits: experiència mínima de 2 anys, busquem a
una persona activa, responasble i amb iniciativa de
22/10/2020
treball en equip, valorable residència pròxima al lloc
de treball. GM o GS en administració.

https://bit.ly/2G39l9q

EUROFIRMS

Vila-Sana

Requisits: experiència mínima d'1 any, busquem a
22/10/2020 una persona responsable i organitzada, valorable
residència pròxima al lloc de treball. ESO finalitzada.

https://bit.ly/37JFkXM

EUROFIRMS

Mollerussa

Educador/a Social pel Centre Obert SIS mercat,
certificat de delictes sexuals actualitzat, mitja
22/10/2020
jornada. Diplomatura/Estudis de Grau en Educació
Social.

https://bit.ly/2Tq9bMn

IMO Lleida

Auxiliar administratiu

Sarral

48

Laminador (operari/a de
fàbrica)

Lleida

50

51

Auxiliar administratiu

Peó de reformes

Educador/a Social

Oficina jove
Garrigues
Oficina jove
Garrigues

https://cutt.ly/vfpEYOw

Urgell

47

49

Persona encarregada del manteniment correctiu i
22/10/2020 preventiu de la fàbrica, coneixement de soldadura,
hidràulica, electricitat i pneumàtica.

La Solana

Formació i experiència en administració (facturació,
22/10/2020 albarans, atenció telefònica, etc. Carnet de conduir i
vehicle propi.
Requisits: experiència mínima d'1 any, persona
activa, capacitat de treballar en equip i d'adaptar-se
22/10/2020
a noves feines. Valorable residència pròxima de la
feina. ESO finalitzada.

52

53

54

Carnisser/a, xarcuter/a

Carretoner/a

Recanvista

Les Borges
Blanques

Horari de matí o tarde. Graduat escolar/ ESO. Català
21/10/2020 (C1) i castellà. Permís de conduir B. Imprescindible
carnet de manipulació d'aliments en vigor.

https://bit.ly/35B5ARm

IMO Lleida

Bellpuig

Control i alimentació de la maquinària, càrrega i
descàrrega de mercaderies, preparació de comandes
21/10/2020
i neteja de l'entorn. Requisit: carnet de carretoner.
Jornada intensiva i treball a torns.

https://cutt.ly/agmF8k6

Marlex

Balaguer

Atenció al públic i atenció telèfonca al client, maneig
21/10/2020
de programes informàtics. CFGM/CFGS en
automoció. Experiència en el sector.

https://cutt.ly/lgmRzpT

Randstad

Interpretació de plànbols, soldadura de tuberies
21/10/2020 alimentàries amb TIG, montatge i ús d'eines: mola,
plegadora. Experiència en el sector.

https://cutt.ly/AgmTGz3

Randstad

55

Sodlador/a TIG

Balaguer

56

Torner/a

Mollerussa

21/10/2020

Fabricació de peçes mitjançant ús del torn, preparar
maquinària (Veure detall en oferta)

https://cutt.ly/IgmYY2S

Randstad

57

Soldador/a

Tàrrega

21/10/2020

Interpretació de plànols, ús d'eines, soldadura en fil i
TIG i montatge de peces. Experiència aen el sector.

https://cutt.ly/pgmYMpF

Randstad

21/10/2020

Atenció al client, suport a la botiga, reposició de
productes i caixa. Experiència d'q any i tenir
residència a Pla d'Urgell.

https://cutt.ly/vgmY5GK

Randstad

Maldà

21/10/2020

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

http://scur.cat/X3AH05

Ajuntament de
Maldà

Maldà

OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places de
21/10/2020 Psicòleg de la Residència Geriàtrica i Centre de Dia
de Maldà. Termini: 18/11/2020

http://scur.cat/L2KEEF

Ajuntament de
Maldà

58

59

60

Dependent/a

Auxiliar de geriatria

Psicologia

Mollerussa

61

Treball Social

Maldà

OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places de
21/10/2020 Treballador social de la Residència Geriàtrica i Centre
de Dia de Maldà. Termini: 18/11/2020

62

Tècnic enginyer de
processos d'Atenció
Primària Lleida (COVID19)

Lleida

21/10/2020

63

Comercial

Lleida

64

Informàtic/a
programador/a

Guissona

65

Mosso/a de magatzem
1/2 jornada

Mollerussa

66

67

Muntador/a
electromecànic

Carretoner/a

http://scur.cat/EHF4DM

Ajuntament de
Maldà

http://scur.cat/PE5Y3D

Servei Català
de la Salut
(CatSalut)

Prospecció de nous clients: particulars i empreses
21/10/2020 (comerç, indústria, administració, etc. Manteniment
de la cartera de clients actual.

https://bit.ly/3mmgG3b

Montañés i
Solé

Funcions: Veure oferta. Requisits: CFGS en
desenvolupament d'aplicacions web o similar,
21/10/2020
experiència en JAVA, coneixements en programació
web, JSON, .NET i Android.

https://cutt.ly/YgaEokt

BonÀrea

https://cutt.ly/ZgmJcFW

Sinergie

Lleida

Requisits: experiència mínima demostrable en un
lloc semblant o igual, persones proactives,
dinàmiques i polivalents. Valorable residència
21/10/2020
propera al lloc de feina. Carnet B1 i vehicle propi.
CFGM en Electromecànica, electricitat o mecànica.
Carnet de carretiller i pont grua en vigor.

https://bit.ly/35yFoH5

EUROFIRMS

Lleida

Requisits: experiència mínima d'1 any, persona
responsable, activa, amb capacitat de treballar en
equip i polivalent. Valorable residència pròxima al
lloc de feina. ESO finalitzada, carnet de carretoner
elevador en vigor.

https://bit.ly/3ouLQrh

EUROFIRMS

21/10/2020

21/10/2020

OFERTA PÚBLICA: Tècnic enginyer de processos
d'Atenció Primària Lleida (COVID-19). Termini:
02/11/2020

Per empresa situada a Tàrrega, busca un/a mosso/a
de magatzem per a una botiga.

68

Mosso/a de magatzem

Bellpuig

Requisits: experiència mínima de 3 anys realitzant
tasques iguals o similars, busquem una persona
21/10/2020 responsable, metòdica, disciplinada, comunicativa i
polivalent. Valorable residència pròxima al lloc de
feina. ESO finalitzada.

69

Cuiner/a

Lleida

Per fer esmorzar i dinar a un col·lectiu d'esportistes
20/10/2020 segons la dieta proposada pel nutricionista. Jornada
de matí a temps parcial. Graduat escolar/ESO.

https://bit.ly/37E8BD3

IMO Lleida

Lleida

Formació FP2/CF Grau Superior/Cert. Prof N3 Tècnic
20/10/2020 Superior en Administració i Finances. Maneig de les
eines ofimàtiques a nivell avançat.

https://bit.ly/3kuM52V

IMO Lleida

70

Comptable

https://bit.ly/2TwWQWx

EUROFIRMS

SSTT
d'Educació a
Lleida
Salut Pública a
Lleida, Alt
Pirineu i Aran

71

Auxiliar d'administració

Lleida

20/10/2020

OFERTA PÚBLICA: Auxiliar administratiu. Termini:
29/10/2020

72

Titulat superior en salut
pública

Lleida

20/10/2020

OFERTA PÚBLICA: Titulat superior en salut pública.
Termini: 30/10/2020

http://scur.cat/263XMX

73

Operari de taller
metal·lúrgic

La Segarra

20/10/2020

Construcció de tancaments amb alumini.

https://cutt.ly/WfkmDH1

Infofeina - ref.
LPlo-157351

Urgell

Mitja jornada per l'àrea laboral amb formació i
20/10/2020 experiència contrastada per desenvolupar les seves
funcions dins el departament de nova creació

https://cutt.ly/8fpRegX

Infofeina - ref.
LRab-156501

Lleida

Requisits: experiència mínima d'1 any. Persona
activa, polivalent i amb capacitat de treball en equip.
20/10/2020
ESO finalitzada i carnet de carretiller en vigor. Català
i castellà parlats i escrits correctament.

https://bit.ly/37CAjQC

EUROFIRMS

74

75

Tècnic/a Laboral

Mosso/a de magatzem

http://scur.cat/4FF39J

Treballadora a domicili
per persona depenent
(Ref. 177)
Neteja d'oficines (Ref.
176)

Bellpuig

19/10/2020

Treballadora a domicili per persona depenent

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

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

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

78

Cap Informàtica /Cap IT

Lleida

19/10/2020

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

https://cutt.ly/Cgkb5q5

Òptima

79

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

80

Atenció Sociosanitària a
Persones
Dependents/Auxiliar en
Geriatria

Urgell-Segarra

19/10/2020

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

https://cutt.ly/Mf0g45m

Enfoc - Grup
Alba

https://bit.ly/3dVFEUl

EUROFIRMS

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

http://scur.cat/LZEY94

Ajuntament del
Bruc

http://scur.cat/E98773

Ajuntament de
Santa
Margarida de
Montbui

76
77

81

Tècnic/a electricista

82

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

Tàrrega

16/10/2020

83

Tècnic/a d'Educació
Infantil

El Bruc

16/10/2020

84

Operari de neteja viària

Lleida

Requisits: Experiència mínima de 2 anys. Persona
activa, responsable i amb capacitat de treball en
19/10/2020 equip. Valorable residència pròxima al lloc de freina.
Formació: GS en electricitat o equivalent. Català i
castellà parlats i escrits correctament.

Santa Margarida
16/10/2020
de Montbui

Taques bàsiques de fusteria: tall amb serra
mecànica, polir i llimar la fusta, muntatge de
mobiliari, càrrega i descàrrega de productes i
materials.
OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places
d'Educador per a l'Escola Bressol Municipal La
Cadireta. Termini: 05/11/2020
OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places
d'Operari de neteja viària. Termini: 05/11/2020

85

86

Enginyer/a de producte

Planxista

Lleida

Guissona

87

Operàri/a de magatzem

Tàrrega

88

Responsable de RRHH

Tàrrega

89

Costurer/a

Tàrrega

Empresa fabricant especialitzada en el
16/10/2020 desenvolupament i producció de màquines per a la
protecció de cultiuE

https://cutt.ly/Fgkntc5

Es valorarà experiència en el sector de l’automoció
i/o vehicle industrial. Jornada completa, amb
planxisteriacastells@gmail.c
16/10/2020 incorporació immediata. Contracte temporal amb
om
opció a indefinit. Saber treballar individualment i
amb equip i actitud positiva

Òptima

TOT

Experiència en picking ( valorable us PDA)
16/10/2020
Imprescinidible carnet de TORO vigente.
Disponibilitat de treballar a jornada sencera.
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.

https://cutt.ly/agQy6CS

IMAN

https://cutt.ly/fgQuDHm

IMAN

https://cutt.ly/lgQuJnt

IMAN

https://cutt.ly/hgkaGLx

Sinergie

90

Encarregat/da de taller

Les Borges
Blanques

Estem buscant un / a encarregat / a de taller, per
important empresa ubicada a Borges Blanques, per
16/10/2020
tal de dirigir i coordinar les tasques i el personal de
taller de reparació de vehicles.

91

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

Golmés

15/10/2020

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

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

Lleida

15/10/2020

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

https://cutt.ly/LgagzN3

Psique

Soldadura i fabricació
92 d'estructures metàl·liques
(Ref. 174)
93

Enginyer/a tècnic
Industria

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

94

Back Office Dep.
Postvenda recanvis

Lleida

95

Enginyer/a telecos
Informàtic/a

Entorn Lleida

15/10/2020

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

Guissona

15/10/2020

97

Responsable/cap d'obra a
Èpila (Saragossa)

Guissona

15/10/2020

98

Torner/a

Tàrrega

15/10/2020

99

Electromecànic/a

Les Borges
Blanques

15/10/2020

100

Responsable d'obra

101

Operàri/es de línia
d'embalatge

Golmés

Solsona

Desenvolupament de Firmware/Software per a nous
projectes.
Funcions: Veure oferta. Requisits: Grau en enginyeria
industrial, civil, d'edificació, obres públiques o
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
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
mecanització, experiència prèvia i coneixements en
interpretació de plànols.
busquem incorporar un / a ELECTROMECÀNIC / A
MANTENIMENT per realitzar tasques de
manteniment de les diferents xarxes de regadiu i
producció

Les funcions a desenvolupar per aquesta persona
són: Garantir el compliment de terminis. Coordinar
15/10/2020
els mitjans materials necessaris. Responsable de
l'equip d'obra. (10 - 15 persones)

14/10/2020

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

https://cutt.ly/cgagUjI

Psique

https://cutt.ly/EgkbBvv

Montañés i
Solé

https://cutt.ly/YgaEokt

BonÀrea

https://cutt.ly/YgaEokt

BonÀrea

https://cutt.ly/qgj58SB

IMAN

https://cutt.ly/Zgka2Qo

Sinergie

https://cutt.ly/2gka5Nf

Sinergie

https://cutt.ly/Igj5GnB

IMAN

Tàrrega

Operari/Operària de fàbrica per a la realització de
13/10/2020 tasques concretes auxiliars en les línies de producció,
envasament o magatzem.

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

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

Tàrrega

Tasques específiques de les línies d'envasament,
13/10/2020 Manteniment preventiu i correctiu a la maquinària;
Neteja i el manteniment del lloc de treball.

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

Tècnic superior en
informàtica

Lleida

102

Operari/Operària
d'indústria (Ref. 77)

103

104

Operàri/es maquinistes
105
montadors/es

106

107

108
109
110

111

Artesa de Segre

13/10/2020

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

http://scur.cat/3EADP2

Ajuntament de
Lleida

13/10/2020

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

https://cutt.ly/3f0g4js

IMAN

https://cutt.ly/XiXhx4F

Enfoc - Grup
Alba

https://cutt.ly/CegeKBg

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

Coneixements informàtics a nivell usuari d'Office. Província de Lleida 13/10/2020 dots d'organització. - Tenir facilitat per a les relacions
interpersonals. - Aptituds per a la comunicació verbal
i escrita, en català.
Realitzar la posada en marxa i control de les
Electromecànic/a
Urgell
13/10/2020
instal·lacions i dispositius, programar sistemes
automàtics. (Veure detall en oferta de feina)
Persona per fer manteniment d'instal·lacions amb
Manteniment
Anglesola
13/10/2020
coneixements en diversos sectors (fusteria,
instal·lacions (Ref. 172)
electricitat, paleteria, pintura...)
Cuidadora de cadells (Ref.
Persona per cuidar cadells i fer les tasques de cura
Anglesola
13/10/2020
171)
dels animals
Establiment de restauració de cuina tradicional
Cuiner/Cuinera (Ref. 170)
Verdú
13/10/2020 necessita incorporar de forma immediata un cuiner o
cuinera amb experiència.
Centre residencial de persones amb dependència
Infermeria (Ref. 131)
Tàrrega
13/10/2020
necessita incorporar personal per a l'àrea
d'Infermeria.
Agent comercial
d'assegurances (vigent)

112

Auxiliar de Geriatria (Ref.
129)

Tàrrega

Centre residencial de persones amb dependència
necessita incorporar personal d'auxiliar de geriatria,
13/10/2020
auxiliar d'infermeria o atenció a persones amb
dependència

113

Facilitador/a de Robòtica
Educativa (Ref. 162)

Guissona

13/10/2020

Tàrrega

Tàrrega

Instal·lació de gas,
114 electricitat, fontaneria i
energia solar (Ref. 63)
Administratiu/va amb
115 nivell alt de francès (Ref.
161)
116

Soldadura (Ref. 158)

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

118

Manteniment
instal·lacions (Ref. 172)

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

Professor/a per classes de robòtica amb LEGO
Education

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

13/10/2020

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

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

13/10/2020

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

http://scur.cat/EKN9DY

La Solana

Sant Martí de
Maldà

13/10/2020

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

http://scur.cat/EKN9DY

La Solana

Tàrrega

13/10/2020

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

http://scur.cat/EKN9DY

La Solana

Tàrrega

Auxiliar de pintura per a la realització de tasques de
13/10/2020 suport. Es requereix disponibilitat de mobilitat i no
es necessaria experiència prèvia

http://scur.cat/EKN9DY

La Solana

POTS TROBAR MÉS OFERTES A:

