BUTLLETÍ D'OFERTES
30 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
1

Tècnic/a d'administració
general

2

Repartidor/a de caixes de
fruites i verdures per
província Bcn o Lleida
(Ref. 212)

Bellpuig

3

Administració

Bellpuig

4

Tècnic/a
d'acompanyament a la
producció

Tàrrega

5

Responsable disseny i
desenvolupament
productes

Lleida

Tàrrega

30/11/2020

OFERTA PÚBLICA: Tècnic/a d'administració general
adscrit a l'Àrea d'Urbanisme. Termini: 10/12/2020

PROGRAMA 30 PLUS: Repartidor/a i operari/a per
repartir caixes de fruita segons la ruta prefixada tant
30/11/2020 a provincia de Lleida. Convocatòria reservada per a
persones majors de 30 anys, en situació d'atur i de
l'Urgell
PROGRAMA 30 PLUS: Administratiu/va per a gestió
de comptabilitat, facturació i nòmines. Convocatòria
30/11/2020
reservada per a persones majors de 30 anys, en
situació d'atur i de l'Urgell
Acompanyament en l’acció formativa
tecnicoprofessional per tal de contribuir a la millora
30/11/2020
de la qualificació professional dels treballadors/es en
procés d’inserció.
30/11/2020

Ingeniería Técnica
INDUSTRIAL (Imprescindible

http://scur.cat/YCHFH7

Ajuntament de
Tàrrega

http://scur.cat/JXLKH7

Centre la
Solana

http://scur.cat/JXLKH7

Centre la
Solana

https://cutt.ly/rhkUMOy

Enfoc - Grup
Alba

https://bit.ly/37fbMPK

Psique

6

Administratiu/va
comptable

Lleida

30/11/2020 A partir de CFS. – Diplomatura o Grau (Empresarials)

https://cutt.ly/9hkeex6

Psique

https://cutt.ly/shkxhdq

Randstad

https://cutt.ly/NhkSAGu

Sinergie

https://cutt.ly/GfpRdKu

Infofeina - ref.
LAae-153158

https://cutt.ly/bhjXUTP

Infojobs

https://cutt.ly/whjXL55

Infojobs

https://cutt.ly/ChjCJYg

Infojobs

https://cutt.ly/uhjBy3P

Infojobs

https://cutt.ly/lhkxTZl

Randstad

https://cutt.ly/EhjVwi5

Adecco

7

Administratiu/va

Tàrrega

CFGS en administració. Elevat nivell d'anglés. Atenció
30/11/2020 telefònica, suport en compres, negociació de preus,
resolució d'incidències.

8

Comercial Sector Logítica

Tàrrega

30/11/2020

9

Enginyer/a tècnic/a de
projectes - Júnior-

Urgell

10

Administratiu/va
comercial

Balaguer

11

Educador/a Social

Segarra

Veure les condicions de l'oferta al link

Bona capacitat d'adaptació ja que cal fer tasques
molt diverses des d'impulsar i seguir nous projectes
28/11/2020
com feines més "mecàniques". Es busca una persona
molt versàti.
Seguiment de comandes, tramits documentals i
28/11/2020 logístics, assistència a fires, Atenció al clients (veure
detall oferta)
Grau o diplomatura en Educació social. Experiència
amb infància i/o joves en risc i realitzant PEIF. Carnet
28/11/2020
de conduir i vehicle propi. Disposar del certificat
negatiu de delictes sexuals.
Postgrau en Management. Grau en Arquitectura.
Anglès B2. Disponibilitat per viatjar i d'estances
llargues a l'estranger.
FPGM: Manteniment i serveis a la producció.
Experiència mínima 3 anys.

12

Project Manager

Golmés

28/11/2020

13

Mecànic de maquinària

Tàrrega

28/11/2020

Atenció telefònica, contabilització de facturació,
introducció d'assentaments contables, preparació
28/11/2020
d'impostos, CFGM en administració. Experiència en
el sector i valorable inglés.

14

Contable

Tàrrega

15

Cap d'equip

Lleida

27/11/2020

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

16 Auxiliar administratiu/iva

Bellpuig

27/11/2020

Albarans, etiquete, contol entrades i sortides de
material. Suport comptabilitat

https://cutt.ly/5hjVoA0

17 Gestor/a comercial banca

Tàrrega

27/11/2020

més informació al link

https://ja.cat/gestc

Adecco
Borsa Jove Pla
d'Urgell
Borsa Jove Pla
d'Urgell
Borsa Jove Pla
d'Urgell
Consell
Comarcal de
l'Anoia

18

Consultor/a RRHH

Mollerussa

27/11/2020

més informació al link

https://ja.cat/crh

19

Operari/a producció

Bell-lloc d'Urgell

27/11/2020

més informació al link

https://ja.cat/opemal

20

Tècnic/a per a l'Àrea de
Consum

Igualada

27/11/2020

OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places de
Tècnic/a per a l'Àrea de Consum. Termini:
17/12/2020

http://scur.cat/HDCNPK

21

Peonatge

Cervera

27/11/2020

Manteniment, paleteria, jardineria. Imprescindible
certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

https://cutt.ly/mhjV5cu

Eurofirms

22

Operari/a

Soses

27/11/2020

Sector metall: fabricació perfils metàl·lics d'hacer en
la línia de producció, polir, muntatge.

https://cutt.ly/vhjBtXa

Eurofirms

23

Responsable de torn

Termens

27/11/2020

Dirigir les persones de la planta de producció, control
de qualitat, estocs i inventaris.

https://cutt.ly/zhjM8rq

IMO Lleida

24

Supply Chain (Sector
Alimentació)

Pla d'Urgell

27/11/2020

Planificar, dirigir i coordinar les activitats
relacionades amb la fabricació del producte.

https://cutt.ly/HhkUSNo

Infofeina - ref.
LDis-160196

25

Dependent de fruiteria

Les Borges
Blanques

Experiència imprescindible, mínim d'un any, a una
27/11/2020 secció de fruiteria o negoci especialitzat. Nivell alt de
Català i Castellà. Horari Intensiu rotatiu.

https://cutt.ly/DhjC0D6

Infojobs

26

Ajudant de cuina

Mollerussa

27/11/2020

https://cutt.ly/vhjVoy6

Infojobs

27

Controller Contable

Tàrrega

https://cutt.ly/dhjVYcj o
https://tuit.cat/5oRW3

Infojobs /
IMAN

Per incorporació immediata amb més de 5 anys
d'experiència. Sou segons conveni i vàlua.
ADE. Iniciativa. Gestió d' equips. Capacitat resolutiva
27/11/2020 i organitzativa i analítica Bon comunicador. (Veure
detall)

28

Tècnic de RRHH

Tàrrega

27/11/2020

29

Operari producció

Tàrrega

27/11/2020

30

Tècnic/a en comunicació

Carme

26/11/2020

31

Tècnic/a pel departament
jurídic

Guissona

26/11/2020

Lleida

26/11/2020

Alfarràs

26/11/2020

Xòfer/carregador per
32 cuba de pinso a la zona de
Lleida
Responsable de
33
carnisseria
34

Carnisser/a

Almacelles

35

Tramitació DUN

Lleida

36

Veterinària

Lleida

37

Auxiliar d'Administració

Lleida

Experiència mínima d'1 any amb tasques similars.
Estudiant d'ADE, RRLL, Psicología ...Vehicle propi per
accedir a lloc de treball
Experiència mínima de 2 anys. Permis de conduir i
vehicle propi. Valorable: Carnet de carretoner i pont
grua
OFERTA PÚBLICA: Tècnic/a en comunicació.
Convocatòria reservada a joves que estiguin a l’atur.
Termini: 11/12/2020
Requisits: Grau en dret, econòmiques, ADE o similar.
Valorable experiència en dret de les noves
tecnologies i protecció de dades, Compliance i alt
nivell d'naglès.
Requisits: Experiència prèvia en treballs de càrrega i
descàrrega de cubes de pinso, carnet de tràiler i CAP.
Treball en torn de nit.
Responsable secció carnisseria, atenció al client,
gestió de grups de treball i horaris.

26/11/2020 Atenció al client, taula de tall, preparació comandes.
Sector financer: gestió i assessorament a clients
assignats, tramitació sol·licituds.
OFERTA PÚBLICA: Titulat superior especialitat
veterinària al Servei de Salut Pública de la Sub26/11/2020
direcció Regional a Lleida i Alt Pirineu i Aran. Termini:
07/12/2020
26/11/2020

OFERTA PÚBLICA: Auxiliar administratiu al Servei de
Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències a
26/11/2020
Salut Pública de la Sub-direcció Regional a Lleida i Alt
Pirineu i Aran. Termini: 07/12/2020

https://cutt.ly/RhjV9tJ

Infojobs

https://cutt.ly/QhjV5lp

Infojobs

http://scur.cat/NHYA92

Ajuntament de
Carme

https://tuit.cat/xKsZj

BonÀrea

https://tuit.cat/xKsZj

BonÀrea

https://cutt.ly/1hjBpgN

Eurofirms

https://cutt.ly/lhjBsCp

Eurofirms

https://cutt.ly/JhjBlod

Eurofirms

http://scur.cat/B8Y9XN

Departament
de Salut

http://scur.cat/HLDGXF

Departament
de Salut

Encarregat/ada de
38 magatzem de maquinària
de construcció

39 Operari de Manteniment

Tàrrega

Urgell

40

Responsable magatzem
subministraments

Mollerussa

41

Mecànic

Bellpuig

42

Tècnic/a de joventut i
educació

43

Mecànic/a maquinària

44

Auxiliar d'Administració

Requisits: Formació en mecànica i/o manteniment
de vehicles o experiència en tasques similars,
valorable carnet de camió.

https://tuit.cat/5oRW3

IMAN

Persona encarregada del manteniment correctiu i
26/11/2020 preventiu de la fàbrica, coneixement de soldadura,
hidràulica, electricitat i pneumàtica.

https://cutt.ly/vfpEYOw

Infofeina - ref.
LPie-158256

https://cutt.ly/UhjVg5n

Infojobs

LEXIA Consultors

TOT

26/11/2020

FPGS. Es valorarà experiència en gestió de
26/11/2020
magatzem. Habitada a treballar sota pressió i a
gestionar equips.
Seleccionen mecànic / a per important servei oficial
de maquinària OP a Bellpuig (Lleida). Revisions pre
26/11/2020
itv. Manteniments preventius (canvi d'olis, filtres,
etc).

Vilanova del Camí 25/11/2020
Bellpuig

Lleida

25/11/2020

OFERTA PÚBLICA: Tècnic/a de joventut i educació.
Termini: 09/12/2020

http://scur.cat/L4HNHY

més informació al link

https://ja.cat/memaq

OFERTA PÚBLICA: Auxiliar d'Administració a la Secció
25/11/2020
de Secretaria dels Serveis Territorials de Lleida.
Termini: 04/12/2020

45

Expenedor/a de benzina

Tàrrega

25/11/2020

46

Soldador/a

24/11/2020

47

Comptable

Cervera
Vilanova de la
Barca

24/11/2020

Atenció al client, subministrar carburants,
cobrament, manteniment i neteja de les
instal·lacions, experiència en el sector i torns
rotatius.
Soldadura de fil, muntatge de peces.
Registre factures, tancaments comptables,
elaboració impostos.

http://scur.cat/CLYCLE

Ajuntament de
Vilanova del
Camí
Borsa Jove Pla
d'Urgell
Departament
de Treball,
Afers Socials i
Famílies

https://cutt.ly/4hkvmJB

Randstad

https://cutt.ly/dhjBz7e

Eurofirms

https://cutt.ly/KhjMgnN

Eurofirms

48

Administració

Lleida

24/11/2020

49

Tècnic/a de gestió

Lleida

24/11/2020

50 Auxiliar administratiu/va

Tàrrega

24/11/2020

51

Operari/a

Balaguer

24/11/2020

52

Tècnic/a Laboral

Urgell

24/11/2020

53

Operaris/es fàbrica
prefabricats

Cervera

24/11/2020

54

Director/a Tècnic/a

Lleida

24/11/2020

55

Operari/a Escorxador

Mollerussa

24/11/2020

56

Persona Ajudant de
Muntatge de Tendals i
Cortines

Tècnic/a de suport a
57 Promoció econòmica (Ref.
201)

OFERTA PÚBLICA: Administratiu/va a l'Oficina de
Gestió Empresarial als Serveis Territorials de Lleida.
Termini: 03/12/2020
OFERTA PÚBLICA: Tècnic/a de gestió al Servei
Territorial de Cooperació Local a Lleida. Termini:
04/12/2020
Requisits: FP grau mitjà d'administració o experiència
en tasques administratives, català i castellà, ús
d'eines informàtiques habituals.
Línia de producció, maneig carretó o pont grua,
control i supervisió.
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
Experiència mínima d'1 any en el ateix àmbit.
Formació específica de PRL, carretoner i pont grua.
Es valora disposar de TCP.

http://scur.cat/9CZ258

http://scur.cat/BNAC6D

Departament
d'Empresa i
Coneixement
Departament
de la
Presidència

https://tuit.cat/5oRW3

IMAN

https://cutt.ly/ihjMNk0

IMO Lleida

https://cutt.ly/8fpRegX

Infofeina - ref.
LRab-156501

https://cutt.ly/QhjCxW3

Infojobs

Tècnic agrícola o Agrònom.

https://bit.ly/37ihv7r

Òptima

Veure les condicions de l'oferta al link

https://cutt.ly/JhkS4nS

Sinergie

Guissona

Tasques: ajudar a muntar tendals i cortines, carregar
i descarregar, treballs de tapisseria i en alçades.
24/11/2020
Horari partit. Amb disponibilitat horària i per
treballar fora de Guissona. Amb carnet de conduir.

info@manelpedro.com

TOT

Tàrrega

Tècnic/a de suport a Promoció econòmica.
23/11/2020 Convocatòria reservada a joves que estiguin a l’atur
i inscrits a Garantia Juvenil

http://scur.cat/JXLKH7

Centre la
Solana

58

59

60

Tècnic/a de suport a la
Unitat d'Igualtat,
Joventut, Gent Gran,
Immigració i Salut (Ref.
202)
Tècnic/a de suport per
l'Oficina Municipal
d'Habitatge (Ref. 203)
Administració

Tàrrega

Tàrrega

Lleida

23/11/2020

Tècnic/a de suport a la Unitat d'Igualtat, Joventut,
Gent Gran, Immigració i Salut. Convocatòria
reservada a joves que estiguin a l’atur i inscrits a
Garantia Juvenil

http://scur.cat/JXLKH7

Centre la
Solana

23/11/2020

Tècnic/a de suport per l'Oficina Municipal
d'Habitatge. Convocatòria reservada a joves que
estiguin a l’atur i inscrits a Garantia Juvenil

http://scur.cat/JXLKH7

Centre la
Solana

23/11/2020

OFERTA PÚBLICA: Administratiu/va als Serveis
Territorials a Lleida. Termini: 03/12/2020

http://scur.cat/J4AFXX

Departament
de Territori i
Sostenibilitat

https://cutt.ly/uhu5PI3

Infofeina - ref.
Laat-160156

https://cutt.ly/dhjC60P

Infojobs

https://cutt.ly/RhjVlSW

Infojobs

https://cutt.ly/FhjVvZi

Infojobs

https://bit.ly/33rpIF2

Montañés i
Solé

https://cutt.ly/Ihu0c8J

Randstad

https://tuit.cat/5oRW3

IMAN

https://tuit.cat/5oRW3

IMAN

61

Administratiu/va

Urgell

23/11/2020

62

Operari/a producció

Les Borges
Blanques

23/11/2020

63 Comunicació i màrqueting

Mollerussa

23/11/2020

64 Auxiliar administratiu/va

Mollerussa

23/11/2020

65 Tècnic/a comptable fiscal

Lleida

23/11/2020

66

Operari/a de tall

Tàrrega

67

Titulat/ada
universitari/ària júnior

Tàrrega

68

Mecànic/a responsable de
camions

Tàrrega

Tècnic laboral per iniciar el departament laboral de
l'empresa i donar suport a l'empresa en tasques
administratives
ESO. Disponibilitat per treballar torn de tarda. Per
empresa manipulació plàstic
Perfil de marketing i comunicació, per a crear nou
departament de marketing i comunicació. També per
tasques administratives.
CFGM. Experiència es tasques similars en magatzem
de fruita. Vehicle propi.
ADE, Empresarials o Grau

Tasuqes de tall i patronatge. Experiència en tasuqes
20/11/2020 d'operaris/es de prodcucció al sector tèxtil. Jornada
completa.
Requisits: Grau universitari recent en ADE,
19/11/2020
coneixements administratius, vehicle propi i
residència a Tàrrega o rodalies.
Requisits: CFGS en automoció o vehicles
19/11/2020 autopropulsats, experiència prèvia de dos anys en
tasques similars i vehicle propi.

69

Cuiner/a

Bellpuig

19/11/2020

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

70

Director/a financer/a

Lleida

19/11/2020

ADE, Econòmiques o similar.

https://bit.ly/2Vej80m

Òptima

Tàrrega

PROGRAMA 30 PLUS: Dependenta i ajudant de taller
18/11/2020 de joieria. Convocatòria reservada per a persones
majors de 30 anys, en situació d'atur i de l'Urgell

http://scur.cat/JXLKH7

Centre la
Solana

Tàrrega

PROGRAMA 30 PLUS: Responsable de magatzem
amb tasques administratives de comerç
18/11/2020
internacional. Convocatòria reservada per a
persones majors de 30 anys, en situació d'atur i de
l'Urgell

http://scur.cat/JXLKH7

Centre la
Solana

http://scur.cat/JXLKH7

Centre la
Solana

https://tuit.cat/5oRW3

IMAN

https://tuit.cat/5oRW3

IMAN

https://tuit.cat/5oRW3

IMAN

https://bit.ly/33rpIF2

Montañés i
Solé

Dependenta i ajudant de
71
taller de joieria (Ref. 145)

72

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

73

Soldador/a (Ref. 200)

74

Gestor/a de serveis
logístics

Tàrrega, Guissona,
18/11/2020
Mollerussa,...

Tàrrega

Responsable de compres i
75
d'aprovisionament
industrial

Tàrrega

76

Tàrrega

Soldador/a de fil

77 Director general de planta

Lleida

Soldador/a amb coneixements d'interpretació de
plànols i de soldadura MIG i TIG

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.
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.
Requisits: Experiència prèvia d'un any en soldadura
18/11/2020
de fil, ús d'eines de soldadura i interpretació de
plànols.
18/11/2020

Formació Universitària. Enginyeria (Valorable)

Tècnic/a en RRHH per a la
selecció de franquiciats i
78
col·laboradors per les
botigues BonÀrea

79

Educador/a Social

80

Xòfer per cisterna de
gasoil

81

83

Soldador/a fil continu
Convocatòria Pública.
Vacants residència
geriàtrica i centre de dia
de Maldà
Comercial

84

Comercial (Ref. 198)

82

85 Tècnic/a Integració Social
Operari/a per indústria
86 alimentària (Certificat de
discapacitat) (Ref. 184)
87

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

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.

15h/setm, amb possibilitat d’augment i de contracte
indefinit. Incorporació
Cervera
17/11/2020
immediata. Valorable experiència de treball amb
gent gran.
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.
Tàrrega
16/11/2020
Veure les condicions de l'oferta al link

https://tuit.cat/xKsZj

BonÀrea

info@afac.cat

TOT

https://tuit.cat/xKsZj

BonÀrea

https://cutt.ly/thu6NKr

Sinergie

Maldà

Borsa de treball per cobrir les possibles vacants en
13/11/2020 els llocs de treball de la residència geriàtrica i centre
de dia de Maldà.

https://cutt.ly/dg8qU8I

Enfoc - Grup
Alba

Tàrrega

12/11/2020

https://cutt.ly/Pg36uaC

Sinergie

http://scur.cat/JXLKH7

Centre la
Solana

https://cutt.ly/agZQStV

Enfoc - Grup
Alba

02/11/2020

Operari/Operària de fàbrica d'alimentació.
Convocatòria reservada per a persones amb
certificat de discapacitat i/o Risc d'Exclusió Social

http://scur.cat/JXLKH7

Centre la
Solana

02/11/2020

Mosso de magatzem per a la preparació de
comandes. Imprescindible disponibilitat horària i
carnet de carretons elevadors

http://scur.cat/JXLKH7

Centre la
Solana

Tàrrega

Tàrrega

Tàrrega

Guissona

Veure les condicions de l'oferta al link
PROGRAMA 30 PLUS. Comercial administratiu del
sector de l'automoció. Convocatòria reservada per a
11/11/2020
persones majors de 30 anys, en situació d'atur i de
l'Urgell
Orientar i acompanyar l’alumnat més vulnerable i les
07/11/2020
seves famílies

Soldadura i fabricació
88 d'estructures metàl·liques
(Ref. 174)
Cuidador/a de cadells
89
(Ref. 171)
90

Manteniment
instal·lacions (Ref. 172)

91 Cuiner/Cuinera (Ref. 170)

Golmés

02/11/2020

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

http://scur.cat/JXLKH7

Centre la
Solana

Anglesola

02/11/2020

Persona per cuidar cadells i fer les tasques de cura
dels animals.

http://scur.cat/JXLKH7

Centre la
Solana

Anglesola

Operari/Operària de manteniment d'instal·lacions
02/11/2020 per la realització de tasques bàsiques de paleteria,
electricitat, fontaneria, pintura i//o fusteria

http://scur.cat/JXLKH7

Centre la
Solana

http://scur.cat/JXLKH7

Centre la
Solana

http://scur.cat/JXLKH7

Centre la
Solana

Verdú

Cuiner/a per a restaurant de cuina tradicional amb
experiència
Tècnic/a de Cures Auxiliars d'Intermeria o Atenció
02/11/2020 sociosanitària en institucions socials i/o domicili o
equivalent per a centre residencial
02/11/2020

92

Auxiliar de Geriatria (Ref.
129)

Tàrrega

93

Infermeria (Ref. 131)

Tàrrega

02/11/2020

Grau en infermeria per a centre residencial

http://scur.cat/JXLKH7

Centre la
Solana

Tàrrega

02/11/2020

Administratiu/va amb nivell alt de francès per ralitzar
tasques de comptabilitat i nòmines

http://scur.cat/JXLKH7

Centre la
Solana

http://scur.cat/JXLKH7

Centre la
Solana

http://scur.cat/JXLKH7

Centre la
Solana

http://scur.cat/JXLKH7

Centre la
Solana

Administratiu/va amb
94 nivell alt de francès (Ref.
161)
95

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

Tàrrega

02/11/2020

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

96

Operari/Operària
d'indústria (Ref. 77)

Tàrrega

02/11/2020

Operari/Operària de fàbrica manufacturera
d'alimentació

97

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

Tàrrega

Operari/Operària de manteniment, reparació i
02/11/2020 instal·lació de gas, electricitat, fontaneria i energia
solar. Imprescindible experiència demostrable

98

Suport Administració

99

Atenció Sociosanitària a
Persones
Dependents/Auxiliar en
Geriatria

100

Agent comercial
d'assegurances (vigent)

Tàrrega

Perfil per fer suport a la gestió econòmica i financera
02/11/2020 dels diferents serveis i projectes de l’entitat. Suport
administratiu dins l’àrea de serveis comuns

https://cutt.ly/5gZWhbm

Enfoc - Grup
Alba

Urgell-Segarra

FORMACIÓ INDISPENSABLE: CP o CFGM d'Atenció
02/11/2020 Sociosanitària a Persones Dependents o Auxiliar en
Geriatria

https://cutt.ly/Mf0g45m

Enfoc - Grup
Alba

https://cutt.ly/XiXhx4F

Enfoc - Grup
Alba

Assessorament comercial en materia d'assegurances
Província de Lleida 02/11/2020 Competències per al lloc: Coneixements informàtics
a nivell usuari d'Office.

POTS TROBAR MÉS OFERTES A:

