BUTLLETÍ D'OFERTES

dimarts, 22 / novembre / 2022

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 -

DATA

REQUISITS, PERFIL SOL·LICITAT, DESCRIPCIÓ

ACCÉS A L'OFERTA

ORIGEN

1

Operari/a obra civil

Castellnou de
Seana

21/11/2022

Neteja de la zona de treball, maneig del carretó
elevador. Imprescindible disponibilitat per viatjar.

https://acortar.link/pMa6KI

Feina Activa

2

Operàris/àries amb Cert.
de discapacitat

Ballpuig i BellLloc

21/11/2022

3

Agents/es Venedors/es
amb Cert. de discapacitat

Provincia de
Lleida

21/11/2022

Requisits: disposar del certificat de discapacitat
reconeguda.

rmartinezm.inserta@fundaci
ononce.es

Portalento

4

Mosso/a magatzem

Tàrrega

21/11/2022

Carga i descàrrega de camions i classificar mercaderia.
Gestió de recanvis i preparació de comandes.

https://tuit.cat/r8w1O

EUROFIRMS

5

Mosso/a de magatzem

Tàrrega

21/11/2022

Càrrega i descàrrega de camions, gestió de recanvis,
preparació de comandaments

https://tuit.cat/r8w1O

EUROFIRMS

6

Ajudant muntador de
mobles (Ref. 632)

Tàrrega

21/11/2022

Transport de mobles, pujar mobles a domicilis,
muntatge de mobles. Oferta temporal 1-3 mesos.

https://tuit.cat/Vs36Y

Centre la Solana

Operaris/es a Bellpuig i Manipuladors/es a Bell-Lloc amb rmartinezm.inserta@fundaci
ononce.es
Certificat de discapacitat reconeguda.

Portalento

7

Cambrer/a (Ref. 631)

Vallbona de les
Monges

21/11/2022

Atendre a la barra i sala, neteja de sala, terrassa i
lavabos. Jornada 40 o 30h torns matí i tarda.

https://tuit.cat/RR8wC

Centre la Solana

8

Carretoner/a

Balaguer

21/11/2022

Emmagatzemar productes, organització estocs,
preparació comandes. Jornada completa, contracte de
temporal.

saguila@aspid.cat

ASPID

9

Repartidor/a

Lleida

21/11/2022

Repartir missatgeria i paquets. Jornada parcial de 32
hores.

https://cutt.ly/gMCiwLd

Randstad

10

Promotor/a per Nadal

Lleida

21/11/2022

https://cutt.ly/MMCdbKY

Randstad

11

Operari/ària de neteja

Lleida

21/11/2022

https://cutt.ly/8MCfIUt

Randstad

12

Paleta oficial de 1ª

Tàrrega

21/11/2022

Atenció i assessorament comercail al públic i repartir
flyers.
Neteja de tines i d'espais reduits amb una karcher.
Experiència en el sector.
Treball fixe, professionalitat demostrada

PUBLIPONENT

13

Ajudant de cuina o
Cuiner/a, Cambrer/a

Bellpuig

21/11/2022

Per caps de setmana

695 692 210
973 320 742- 670 203 254
info@golfurgellpitchandputt.
com

14

Cambrer/a i Ajudant de
cuina per Restaurant

Tàrrega

21/11/2022

Per més informació al telèfon de contacte.

616 788 717

PUBLIPONENT

15

Estilista i esteticista

Tàrrega

21/11/2022

Amb experiència

676 674 103 - 973 312 720

PUBLIPONENT

16

Col·laboradora externa i/o
maquilladora

Desconegut

21/11/2022

Per tot tipus de manicura. Amb titulació o professionals.

whatsapp al 646 775 086

PUBLIPONENT

17

Operari/a d'explotació
Hortícola

Tàrrega

21/11/2022

Amb carnet de conduir. Jornada parcial o completa

whatsapp al : 655 926 549

PUBLIPONENT

18

Arquitecte, Arquitecte
tècnic i Delineant

Barcelona

21/11/2022

Per despatx d'arquitectura.

albertde@coac.net
www.buit.eu

PUBLIPONENT

PUBLIPONENT

19

Treballador per montatge
de càmares frigorífiques

Vilasana

21/11/2022

Per més informació al telèfon de contacte.

973 601 435

PUBLIPONENT

20

Oficial / Tècnic de
finestres

Lleida

21/11/2022

Per més informació al telèfon de contacte.

973 241 118

PUBLIPONENT

21

Professor/a per academia

Tàrrega

21/11/2022

Per més informacióal correu de contacte.

montsesarda.academia@gm
ail.com

PUBLIPONENT

22

Cambrer/a i Cuiner/a per
Restaurant

Solivella

21/11/2022

Per més informació als telèfons de contacte.

977 892 189 / 629 849 546

PUBLIPONENT

Tarrós

21/11/2022

Per més informació al telèfon de contacte.

Enviar currículum per
whatsapp al 647 801 845

PUBLIPONENT

Desconegut

21/11/2022

Amb experiència i vehicle propi.

Trucar de 10h a 14h al Tel:
630 084 643

PUBLIPONENT

23
24

Cambrer/a de sala
(migdia) i Cambrer/a per
caps de setmana
Operari/a de la
construcció.

25

Ajudant/a de paleta

Desconegut

21/11/2022

Amb vehicle.

Trucar de 10h a 14h al Tel:
630 084 643

PUBLIPONENT

26

Personal per Restaurant

Cervera

21/11/2022

Per més informamció al telèfon de contacte.

973 530 402

PUBLIPONENT

27

Operari/a i oficial de 1ª de
ferro i inox

Tàrrega

21/11/2022

Per més informació podeu contactar mitjançant correu
electrònic.

artferro@artferro.es

PUBLIPONENT

28

Treballador /aper
realització de diferents
tasques

Segarra

21/11/2022

Entre 30 i 45 anys , es valorarà carnet de 1ª o de camió

639 338 314

PUBLIPONENT

29

Personal d'Hosteleria

Les Garrigues

21/11/2022

Personal amb experiència en hosteleria.

660144 623

PUBLIPONENT

30

Montador/a de Rodes

Bellpuig

21/11/2022

Montador/a de rodes per vehicles pesants.

neumaticos_sans@vulco.es

PUBLIPONENT

31

Dependent/a per forn de
pa

Guimerà

21/11/2022

Mitja jornada en horari de matí.

973 303 082 - 679 999 480

PUBLIPONENT

32

Personal de suport
comercial

Bellpuig

20/11/2022

CFGM, castellà, català i anglès nivell avançat. 2 anys
d´experiència a lloc de treball similar.

https://acortar.link/e9YH3F

Infojobs

https://tuit.cat/Flpoa

Infofeina- Ref. 177144

33

Tècnic/a de projectes

Tàrrega

19/11/2022

Experiència demostrable com a tècnic de projectes o
tasques similars en oficina tècnica, coneixement de
perfils metàl·lics i els seus formats , carnet de conduir,
formació mínima CFGS

34

Soldador/a

Comarca Urgell

19/11/2022

Interpretació de plànols, soldadura, fabricació de
serralleria i muntatge d'estructures. Experiència 4 anys.

https://tuit.cat/5l7nl

Infofeina Ref. 177201

35

Operari/ària mecànic/a

Tàrrega

19/11/2022

CFGM mecànica i/o electromecànica. Valorable
experiència. Incorporació immediata.

https://acortar.link/OhYf6N

Infojobs

36

Mecànic/a oficial

Tàrrega

19/11/2022

ESO finalitzada. 4 anys d´experiència.

https://acortar.link/8kf1n2

Infojobs

37

Enginyer/a de projectes

Golmés

19/11/2022

Enginyeria tècnica i/o industrial. Anglès nivell avaçat.
Coneixements en software

https://acortar.link/BmuOKO

Infojobs

38

Operari/ària

Tàrrega

19/11/2022

Maneig de maquinària, introduïr paràmetres a
l´ordenador, calibrar i preparar maquinària. Jornada
complerta i intensiva.

https://acortar.link/nWRXdG

Infojobs

39

Tècnic/a agrònom/a

Balaguer

19/11/2022

Titulacions: Enginyeria Agrònoma, Enginyeria Tècnica
Agrònoma, Grau en Enginyeria Agrícola o Agrària i
Alimentaria, CFGM Producció Agropecuària.

40

Operari/ària magatzem

Tàrrega

19/11/2022

Requisits: carnet de carretilla en vigor i experiència
demostrable.

https://acortar.link/YSreEb

Infojobs

41

Cuiner/a

Balaguer

19/11/2022

2 anys d´experiència per jornada comperta i/o de caps
de setmana.

https://acortar.link/EYbowS

Infojobs

42

Cambrer/a sala

El Solsonès

18/11/2022

Recepció, atenció i acomodació clients, informar i
orientar al client, control estocs, servir plats, servei de
begudes, etc.

https://tuit.cat/X1C92

Infofeina - Ref. 176665

https://acortar.link/IzEx7b

Infojobs

43

Tècnic/a direcció i gestió
Comarca Urgell
d'obra

18/11/2022

Anàlisi tecnicoeconòmica de l'obra. Gestió i
dimensionament de l'equip d'obra, optimització de
recursos humans i materials.

https://tuit.cat/3w4v0

Infofeina Ref. 177063

44

Tècnic/a informàtic/a i de
sistemes

Pla d'Urgell

18/11/2022

Experiència mínima de 5 anys en posició similar

https://tuit.cat/jrG5t

Infofeina - Ref. 177759

45

Responsable de compres

Urgell

18/11/2022

Es responsabilitzarà de realitzar totes les compres de
subministres i material que necessita l'empresa.

https://tuit.cat/pHeoa

Infofeina - Ref. 172345

46

Enginyer/a tècnic/a de
projectes

l'Urgell

18/11/2022

Empresa de consultoria medioambiental i projectes
busca la incorporació d'un nou tècnic.

https://tuit.cat/Nfh6M

Infofeina - Ref. 176282

47

Operari/ària de
manteniment

l'Urgell

18/11/2022

Persona encarregada del manteniment correctiu i
preventiu de la fàbrica.

https://tuit.cat/74pGn

Infofeina - Ref. 173891

48

Tècnic/a laboral

l'Urgell

18/11/2022

Tasques de tot allò que té a veure des de la contractació
del treballador fins a la jubilació, acomiadament, baixa,
etc…

https://tuit.cat/l70ft

Infofeina - Ref. 176283

49

Cost Controller

Pla d'Urgell

18/11/2022

Incorpora al seu departament financer un/a Cost
Controller sota dependència directa de la Direcció
Financera.

https://tuit.cat/cBAgX

Infofeina - Ref. 177741

50

Professional de soldadura

Cervera

18/11/2022

Treballs de soldadura tant amb electrodo, com amb fil,
relacionats amb feines de la construccio

https://tuit.cat/jcqye

Enfoc - Grup alba

51

Ajudant/a de cuina i
cambrer/a

Urgell

18/11/2022

Preparació de les taules, d'organitzar-les, de la correcta
disposició de les cadires i de la preparació de tot el
servei de taula. Elaboracions bàsiques de cuina.

https://tuit.cat/7lFoy

Enfoc - Grup alba

52

Tècnic/a atenció a
persones en situació de
dependència

Urgell

18/11/2022

Personal per residència geriàtrica. Titulació mínima per
complir amb els requisits (CP, CFGM i CFGS).

https://cutt.ly/EI1tjbH

Enfoc - Grup Alba

18/11/2022

Disposar de carnet de camió C1. Experiència mínima
Persona responsable, amb bona actitud i ganes de
treballar

https://tuit.cat/Ha9lt

Enfoc - Grup alba

18/11/2022

Valorable CFGM d'electromecànica. Experiència
dmeostrable de 1-2 anys en línies de producció.
Certificat de discapacitat

https://tuit.cat/HDRbG

Enfoc - Grup alba

53

54

Transportista camió C1 i/o
Urgell-Segarra
Camió -grúa

Maquinista planta
envasadora

Urgell

55

Infermer/a

56

Tècnic/a departament de
producció

57

Engienyer/a júnior per a
instal·lacions solars

58

Personal per a
instal·lacions solars

18/11/2022

Seguiment dels casos mèdics, control i seguiment de les
constants bàsiques de les persones usuàries,
coordinació amb ABS Tàrrega entre altres.

https://tuit.cat/h477f

Enfoc - Grup alba

18/11/2022

Planificació i control de producció per empresa
insdutrial. Estudis en enginyeria agrònoma o bé
enginyeria química; tècnica o superior

https://tuit.cat/WKzj9

Enfoc - Grup alba

Tàrrega

18/11/2022

Estudis i projectes de instal·lacions solars. Legalitzacions
i tràmits amb ajuntaments. Compres de material.
Contracte indefinit. Jornada completa. Salari segons
vàlua.

https://tuit.cat/jb81P

Enfoc - Grup alba

Tàrrega

18/11/2022

Muntatge, instal·lació, posada en marxa i manteniment
de instal·lacions solars per autoconsum. Estudis mínims
FPI / CFGM o FPII/ CFGS

https://tuit.cat/Tr8qD

Enfoc - Grup alba

https://tuit.cat/qb8T0

Enfoc - Grup Alba

Lleida

Tarrega

59

Logopeda

Tàrrega

18/11/2022

Dissenyar , executar i dirigir el pla d'intervenció de
llenguatge atenent a criteris d'adequació, de validesa i
d'eficiència. 6a8 hores a la setmana

60

Logopeda

Tàrrega

18/11/2022

Diplomatura en Logopedia. Experiència en la diversitat
funcional. Portar a terme els SAAC i ser el/la logopeda
del centre. Substitució maternitat 30h/set.

https://tuit.cat/P170l

Enfoc - Grup alba

18/11/2022

Muntatge, instal·lació, posada en marxa i manteniment
de instal·lacions solars per autoconsum.

https://tuit.cat/Tr8qD

Enfoc - Grup alba

61

Personal per instal·lacions
Tàrrega i Urgell
solars

18/11/2022

Titulació Universitària en Economia, Dret, Ciències
Polítiques, etc. Experiencia en materia d'economia
solidària i cooperativisme.

https://tuit.cat/m21YI

Enfoc - Grup alba

Urgell

18/11/2022

Horari rotatiu de matí i tarda. Imprescindible carnet de
conduir i vehicle. Incorporació immediata.

https://tuit.cat/7NMyQ

Enfoc - Grup alba

Operari/ària neteja

Tàrrega

18/11/2022

Les pròpies del servei de neteja. Escombrar, passar la
mopa, fregar el terra, treure la pols, buidar la brossa.

https://tuit.cat/gdKkj

Enfoc - Grup alba

65

Coordinació de projectes

Tàrrega

18/11/2022

Comercialització de productes agroalimentaris. Grau
universitàri en ciències empresarials, econòmiques o
similars.

https://tuit.cat/N0bAO

Enfoc - Grup alba

66

Delineant/a industrial

Tàrrega

18/11/2022

Realització de dissenys nous o modificacions. Elaboració
documentació tècnica.

https://tuit.cat/0x8Z7

ADECCO

https://tuit.cat/5CrTs

ADECCO

62

Tècnic/a dinamitzador
Ponent Coopera

Ponent

63

Recepcionista

64

67

Instal·lador/a Elèctric/a

Agramunt

18/11/2022

Muntar circuits elèctrics,pneumàtics,hidràulics a
carrosseries de camions. Interpretació plànols,
montatges de peces.

68

Soldador/a

Tàrrega

18/11/2022

Saber interpretar el plànols, soldadura de fil,ús de
màquina plegadora,tasques pròpiès del lloc de treball.

https://tuit.cat/m1i1z

EUROFIRMS

69

Netejador/a
d'equipaments municipals

Bellpuig

18/11/2022

OFERTA PÚBLICA: Concurs-oposició lliure, d’una
persona com a laboral temporal. Termini: 02/12/22

https://tuit.cat/acP90

Ajuntament de Bellpuig

70

Tècnic/a d'orientació
d'àmbit comunitari

Guissona

18/11/2022

OFERTA PÚBLICA: Cobrir, amb caràcter d’urgència el lloc
de tècnic/a vinculat al Pla Educatiu Entorn. Termini:
02/12/22

https://tuit.cat/WPDwx

Ajuntament de
Guissona

71

Agent de Policia Local

Vilanova del
Camí

18/11/2022

OFERTA PÚBLICA: Concurs - Oposició lliure, d’un lloc de
treball d’agent de la Policia Local. Termini: 20/12/22

https://tuit.cat/O89qx

Ajuntament Vilanova
del Camí

72

Tècnic/a auxiliar de
biblioteca

Palau
d'Anglesola

18/11/2022

OFERTA PÚBLICA: Concurs oposició, per ocupar en règim
laboral fix. Jornada parcial.Termini: 02/12/22

https://tuit.cat/JpEuy

Ajuntament Palau
d'Anglesola

73

Tècnic/a de qualitat

Mollerussa

18/11/2022

Control de qualitat de la matèria prima, responsable de
neteja i compliment de APPCC entre altres. JOrnada
completa.

https://cutt.ly/iMCKxjt

Randstad

74

Operari/a de
manteniment

Maials

18/11/2022

Diagnostic i control de maquinària, manteniment
preventiu i correctiu entre altres tasques. CFGS en
manteniment, jornada completa.

https://cutt.ly/TMCZQPZ

Randstad

75

Operaris/es

Guissona

18/11/2022

Abastir la línea, envasar pa i tasques de 2n responsable
per suplències. Carnet de carretoner i jornada completa.

https://cutt.ly/3MCM0l1

Randstad

18/11/2022

Facturació, mediació, gestió d'incidències i tasuqes
adminsitartives en general. Jornada parcial de 4 hores el
dilluns.

https://cutt.ly/cMC2tw3

IMAN Temporing

76

Administratiu/va

Alguaire

77

Diplomat/da en
infermeria

Mollerussa

17/11/2022

Coordinació amb l'ABS del Pla d'Urgell. Contracte
indefinit a jornada completa de dilluns a divendres.

https://tuit.cat/F29pi

Infofeina - Ref. 176641

78

Instal·lador/a plaques
fotovoltaiques

Mollerussa

17/11/2022

Realització d'instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum,
industrials i de manteniment. Jornada Intensiva.

https://tuit.cat/I4dxN

Infofeina - Ref. 178565

17/11/2022

Contracte de 3 mesos + indefinit. 29,5h/setm, horari de
matins i dues tardes. Es valorarà haver treballat en
residències. Salari de 1136€ i 14 pagues

https://acortar.link/hSoirT

Feina Activa

https://acortar.link/IWbwkG

Feina Activa

79

Psicòleg/a

80

Subaltern/a Centres
Educatius

Tàrrega

17/11/2022

Tasques: Vigilar les instal·lacions del centre; Controlar
els accessos i rebre les persones que accedeixen al
centre; Custodiar el material...

81

Formador/a Soldadura

Mollerussa

17/11/2022

Veure condicions a l´oferta.

https://acortar.link/YCWzUo

Feina Activa

82

Professor/a ESO

Balaguer

17/11/2022

Classes a alumnes de 12 a 16 anys de llengua francesa i
llengua castellana.

https://acortar.link/gIpfNo

Feina Activa

83

Encarregat/a obra

Castellnou de
Seana

17/11/2022

Ingenyeria tècnica i/o industrial. Carnet B i disponibilitat
per viatjar. Jornada complerta.

https://acortar.link/itmtvD

Feina Activa

17/11/2022

Contacte amb els proveïdors, els clients i les empreses
del grup, càrrega i descàrrega camions, gestió
d'albarans.

https://tuit.cat/1C0rg

EUROFIRMS

84

Mosso/a de magatzem

Balaguer

Bellpuig

17/11/2022

OFERTA PÚBLICA: Concurs oposició, per a la creació
d’una borsa de treball adscrit/a a l’àrea de Secretaria.
Termini: 27/11/22

https://tuit.cat/T4ZX3

Consell Comarcal Anoia

Les Borges
Blanques

17/11/2022

OFERTA PÚBLICA: Concurs per a l’execució del
programa de caràcter temporal “Resiliència i
repoblament a les Garrigues”. Termini: 27/11/22

https://tuit.cat/47T8f

Consell Comarcal
Garrigues

Tècnic/a en
desenvolupament local

Les Borges
Blanques

17/11/2022

OFERTA PÚBLICA: Programa “Noves oportunitats
sostenibles i digitals per generar activitat econòmica i
ocupació a les Garrigues”. Termini: 27/11/22

https://tuit.cat/v4kHl

Consell Comarcal
Garrigues

88

Operari/ària 3a electricitat
i climatització (Ref.630)

Bellvís

17/11/2022

Muntatge d'instal·lacions, manteniment i reparacions
d'aigua, llum i gas/gasoil, termos, clima, col·locació de
radiadors, etc.

https://tuit.cat/4Q5tt

Helpoint

89

Tècnic/a comptable
analític - temporal

Guissona

17/11/2022

Assentaments comptables i factures. Analitzar diferents
KPI's relacionats amb el departament. Interpretar dades.

https://tuit.cat/xKsZj

BonÀrea

90

Administratiu/va de
compres

17/11/2022

Realització de la compra del mobiliari, material i vestuari
de les botigues bonÀrea i el seguiment i control en
l'entrega.

https://tuit.cat/xKsZj

BonÀrea

17/11/2022

Planificar i coordinar l'equip de flota, i totes les activitats
en el desenvolupament del transport. Planificar,
optimitzar i assignar rutes, etc.

https://tuit.cat/xKsZj

BonÀrea

85

Tècnic/a d'administració
general

Igualada

86

Agent d'Ocupació i
Desenvolupament Local
(AODL)

87

91

Responsable de tràfic

Guissona

Guissona

92

Operari/ària del metall

Lleida

17/11/2022

Pulir, tapar i "massillar" peces de fibra de vidre per a
cotxe. Jornada completa.

https://cutt.ly/jMCGzfU

Randstad

93

Mecànic/a industrial

Mollerussa

17/11/2022

Suport a tasques de muntatge i reparació de
maquinària, neteja i organització del taller entre altres.
Jornada completa.

https://cutt.ly/KMC2vHz

IMAN Temporing

94

Carretoner/a

Juneda

17/11/2022

Càrrega, descàrrega i transport de mercaderies amb
carretilla elevadora. Jornada completa i horari partit.

https://cutt.ly/dMC89Q1

IMAN Temporing

95

Administratiu/va

Tàrrega

16/11/2022

CGFS administració i Finances o similars. Experiència
mínima 4 anys. Jornada completa (matí i tarda).

https://tuit.cat/7cX5T

Infofeina - Ref. 178612

96

Tècnic/a Recursos
Humans

Bellpuig

16/11/2022

Gestió de personal, gestiño de selcció i formació,
resolució de consultes i contacte amb els treballadors

https://tuit.cat/Sh1is

Sinergie

97

Administratius/ves

Balaguer

16/11/2022

Nivell professional: TÈCNICS I SENSE CATEGORIA
LABORAL DETERMINADA. Experiència d´un any. Horari
de 8h a 15h

https://acortar.link/jP6sBL

Feina Activa

98

Dependent/a ferreteria

Tàrrega

16/11/2022

Repartiment de mercaderia, atenció i assessorament al
client, organització del magatzem,,

https://tuit.cat/m7pgj

ADECCO

99

Tècnic/a de l'Oficina de
Transició Energètica

Tàrrega

16/11/2022

OFERTA PÚBLICA: Nomenament d’1plaça en torn lliure i
per a la constitució d’una borsa de treball. Termini:
06/12/22

https://tuit.cat/I7GDZ

Consell Comarcal de
l'Urgell

100

Tècnic/a contable controller del
departament

Guissona

16/11/2022

Controlar costos departament. Preparar documentació i
revisar processos de comptabilitat per a dur a terme
auditories, etc.

https://tuit.cat/xKsZj

BonÀrea

101

Administratiu/va

Lleida

16/11/2022

Atenció al client, gestió de documentació i tramitació
amb organismes oficials. CFGM i experiència en el
sector.

https://cutt.ly/mMCJjIr

Randstad

102

Adminsitratiu/va

Lleida

16/11/2022

Facturació i caixa, experiència en tasques relacionades.
CFGS en administració, jornada completa i horari partit.

https://cutt.ly/aMCJv3x

Randstad

103

Frigorista

Lleida

16/11/2022

Instal·lació i manteniment de sistemes de calefacció i
aire acondicionat. Jornada completa.

https://cutt.ly/6MC4QHk

IMAN Temporing

104

Electricista

Les Garrigues

15/11/2022

Es rquereix experiència en instal·lacions i reparacions
elèctriques, climatització i fontaneria. Jornada completa.

https://tuit.cat/2qQS1

Infofeina - Ref. 174821

105

Instal·lador/a plaques
fotovoltaiques

Pla d'Urgell

15/11/2022

realització d'instal·lacions fotovoltaiques autoconsum,
industrials i manteniments. Jornada intensiva,
incorporació immediata.

https://tuit.cat/dlov4

Infofeina - Ref. 177213

106

Gestor/a banca comercial

Artesa de
Segre

15/11/2022

Assesorament a nivell comercial,assessorament de fons
d'inversió i captació de nous clients, gestió documental.

https://tuit.cat/ta1yh

ADECCO

107

Cambrer/a torn de tarda
(Ref. 628)

Rocallaura

15/11/2022

Atenció al client a Restaurant i/o Cafetera. Jornada
completa.

https://tuit.cat/0C3JV

Centre la Solana

108

Ajudant de cambrer/a
torn de matí (Ref. 627)

Rocallaura

15/11/2022

Atenció al client en restaurant. Jornada completa.

https://tuit.cat/kxkPy

Centre la Solana

109

Recepcionista torn de
tarda (Ref. 626)

Rocallaura

15/11/2022

Benvinguda i entrada de clients, atenció telefònica,
reserves, facturació. Jornada completa.

https://tuit.cat/daprn

Centre la Solana

110

Conductor/a camió C (Ref.
624)

Tàrrega

15/11/2022

PROGRAMA 30 PLUS 22: Conductor/Repartidor camió
rígid, per repartiment de palets per la zona de Lleida.
Imprescindible carnet C vigent.

https://tuit.cat/7GX3A

Centre la Solana

111

Operari/ària d'uniformitat
laboral amb discapacitat

Guissona

14/11/2022

Gestió de clients, resolució d'incidències i reporting final
al client, manteniment de taquilles-claus i materials de
les instal·lacions del client.

https://tuit.cat/Ojz3l

Infofeina - Ref. 177920

112

Muntador/a plaques
solars

Pla d'Urgell

14/11/2022

Realització instal·lacions fotovoltaiques auoconsum,
industrials i manteniments. Valorable CFGM en
electricitat i electrònica.

https://tuit.cat/i5Yo4

Infofeina - Ref. 177513

14/11/2022

Control de producció, introducció de paràmetres i
control numèric de la maquinària. ressolució
d'incidències.

https://tuit.cat/qRbwY

EUROFIRMS

https://tuit.cat/0g3pK

EUROFIRMS

https://tuit.cat/d5TmN

Òptima

113

Operari/ària maquinsita

Anglesola

114

Tècnic/a de manteniment

Les Borges
Blanques

14/11/2022

Elaboració i implementació d'un pla de manteniment
preventiu, gestionar llistat de proveedors externs,
supervisió de la instalació, entre d'altres..

115

Responsable magatzem

Lleida

14/11/2022

Empresa dedicada a la comercialització de tot tipus
d'aliments congelats, refrigerats i gelats , vol incorporar
un/a Responsable de Magatzem.

116

Director/a manteniment

Lleida

14/11/2022

Planificació i gestió de manteniments, proposar millores
organitzatives, organitzar i dirigir el personal al seu
càrrec.

https://tuit.cat/qhotG

Montañés i Solé

https://tuit.cat/zQoOf

Montañés i Solé

117

Director/a de compres

Lleida

14/11/2022

Revisar panel de proveïdors,gestió de totes les compres:
materials, inversions, recanvis, etc...control dels
procediments administratius i la corresponent
documentació.

118

Tècnic/a Informàtic/a de
sistemes

Pla d'Urgell

14/11/2022

Gestionar els sistemes informàtics de l’empresa a nivell
de hardware, software i comunicacions.

https://tuit.cat/ot8Tz

Montañés i Solé

119

Secretari/ària Interventor
del Servei d'Assistència
Tècnica

Lleida

14/11/2022

OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball per a cobrir vacants i
substitucions de la plaça de Secretaria Intervenció.
Termini: 05/12/22

https://tuit.cat/BH2As

Consell Comarcal Segrià

120

Fisioterapeuta (Ref. 623)

Tàrrega

14/11/2022

Fisioterapia i rehabilitació per a persones grans. Cobrir
baixa maternitat.

https://tuit.cat/3fza8

Centre la Solana

121

Tècnic/a administratiu/va

Guissona

14/11/2022

Gestionar la facturació i estoc de producte de la secció.
Control de l'absentisme de la secció. Gestió amb els
proveïdors, ETC.

https://tuit.cat/xKsZj

BonÀrea

122

Ajudant instal·lador
plaques fotovoltaiques

Pla Urgell

13/11/2022

Realització instal·lacions fotovoltaiques auoconsum,
industrials i manteniments. Jornada intensiva, titulació
ESO. Mínim 6 mesos experiència

https://tuit.cat/9647G

Infofeina - Ref. 177214

123

Enginyer/a instal·lacions
plaques fotovoltaiques

Pla d'Urgell

13/11/2022

Valorable enginyeria superior amb titulació altres.
Visites tècniques, elaborar estudis, informes tècnics, etc.

https://tuit.cat/FcS3c

Infofeina - Ref. 177454

124

Mecànic/a

Tàrrega

11/11/2022

Responsable del manteniment i reparació de camions o
vehicles industrials. Canvi d'oli i frens. Es valora
coneixements d'electricitat.

https://tuit.cat/bF7p0

ADECCO

125

Soldador/a

Tàrrega

11/11/2022

Soldadura d'estructures metàliques i muntatge,
soldadura MIG/MAG i TIG, interpretació de plànols.

https://tuit.cat/Orf8G

ADECCO

126

Granjer/a

Guissona

11/11/2022

Gestió de diferents granjes de porc: alimentació, neteja i
cura dels animals.

https://tuit.cat/oTT4T

ADECCO

127

Places tècniques

Lleida

11/11/2022

OFERTA PÚBLICA: Consultar a IRB Lleida. Termini:
24/11/22-15/12/2022.

https://tuit.cat/bx62w

Institut Recerca
Biomèdica Lleida

128

Administratiu/va anglès

Lleida

10/11/2022

FP1 o FP2 d'administració. Experiència previa de 2 anys.
Jornada de dilluns a divendres en horari partit.

https://tuit.cat/JIzIk

Sinergie

129

Tècnic/a de manteniment
mecànic

Bellpuig

10/11/2022

Manteniment preventiu i curatiu d'àveries mecàniques,
reparacions en transmissions mecàniques i soldadura.

https://tuit.cat/u11od

EUROFIRMS

130

Peó amb cerficicat de
discapacitat

Bellpuig

10/11/2022

Tasques pròpies de peó en una fàbrica de pinsos,
envasar i encaixar.

https://tuit.cat/Uhjgh

IMO LLEIDA

131

Peó metal·lúrgic (Ref.622)

Miralcamp

10/11/2022

Muntatge de maquinària industrial i agrícola, soldadura i
treball amb ferro i inox, treball de mecànica industrial.

https://tuit.cat/ahI03

Centre la Solana

132

Operari/ària

Bellpuig

09/11/2022

Experiència en el sector metall, control de màquines.
Carnet B1 i vehícle propi. Valorable carnet carretilla
elevadora.

133

Operari/ària de producció

Bellpuig

09/11/2022

Peó de maquinària. Requisits: experiència mínima de 2
anys en el sector industrial,

https://tuit.cat/Xtp1i

EUROFIRMS

134

Secretari/ària de Classe
Segona

Tàrrega

09/11/2022

OFERTA PÚBLICA: Concurs-oposició públic per a la
provisió interina d’un lloc de treball de Secretaria de
Classe Segona. Termini: 30/11/22

https://tuit.cat/6p7R9

Consell Comarcal de
l'Urgell

135

Ajudant/a de cuina

Lleida

09/11/2022

Ajudar al cap de cuina, preparació plats combinats,
neteja dels plats, higienització i organització de la cuina.

https://tuit.cat/5B77I

Electio Group
Consulting S.L.

136

Peó industrial (Ref. 619)

Mollerussa

09/11/2022

Freelance que hagi fet treballs en plataformes
d'assegurances. Obres i reparacions de locals,
comunitats de propietaris i exteriors.

https://tuit.cat/Iy3d1

Centre la Solana

08/11/2022

Coordinació amb els proveedors externs, anàlisis
d'incidències en màquines i instal·lacions,
responsabilitzar-se del manteniment preventiu i
correctiu de les instal·lacions.

https://tuit.cat/qzZ1z

ADECCO

08/11/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 peó de granja en règim de
contractació a temps total i 1 peó de granja en règim de
contractació a temps parcial. Termini: 07/12/22

https://tuit.cat/xk6fr

Centre d'Estudis
Porcins

137

138

Responsable
manteniment industrial

Peó de granja

Bellpuig

Torrelameu

https://tuit.cat/yY4Ix

Sinergie

139

Coordinador/a serveis
generals

Tremp

08/11/2022

OFERTA PÚBLICA: Coordinador/a de Serveis Generals
(manteniment i hoteleria) per a l’Hospital Comarcal del
Pallars.Termini: 28/11/22-15h

https://tuit.cat/LJmco

Gencat- Gestió de
Serveis Sanitaris

140

Auxiliar de geriatria (Ref.
617)

Verdú

08/11/2022

Auxiliar de Geriatria per substitució.

https://tuit.cat/3rS03

Centre la Solana

141

Paleta

Anglesola

07/11/2022

Tasques de preparació de material, obra civíl i paleta en
construccions d'estructures metàliques.

https://tuit.cat/OsQE9

EUROFIRMS

07/11/2022

OFERTA PÚBLICA: Direcció d’Infraestructures i Serveis
Generals (ISG) de l’empresa pública Gestió de Serveis
Sanitaris (GSS). Termini: 28/11/22-15h

https://tuit.cat/jr3D9

Gencat- Gestió de
Serveis Sanitaris

https://tuit.cat/df4L9

Enfoc - Grup alba

142

Cap d'hoteleria i serveis

Lleida

143

Mecànic/a de vehicles
industrials

Tàrrega

05/11/2022

Realitzar manteniments i reparacions de vehicles
industrials. Titulació mínima de FP Mecànica o
electrònica i experiència. Contracte indefinit jornada
completa

144

Muntador/a
Electromecànic/a

Agramunt

04/11/2022

Detecció de falles i reparacions de desperfectes,
muntatge i reparació dels sistemes mecànics, hidràulics i
elèctrics de maquinària.

https://tuit.cat/o9cBL

ADECCO

04/11/2022

Dissenyar i optimitzar programes de control,
programació PLC de maquinària. Participar en el
desenvolupament del projecte, entre d'altres.

https://tuit.cat/cv0TP

ADECCO

145

Programador/a PLC

Agramunt

146

Responsable producció

Agramunt

04/11/2022

Organització i control de producció, gestió d'equips i
supervisió de tasques assignades, supervisió de
maquinària, control de stock de maquinària.

147

Electricista d'automoció

Agramunt

04/11/2022

Manteniment elèctric de vehicles, diagnòstic i reparació
de sistemes elèctrics, canvi i reparació de cablejats,
organització de materials, entre d'altres.

https://tuit.cat/Xssqj

ADECCO

148

Adjunt a monitor/a de
lleure

Corbins

04/11/2022

OFERTA PÚBLICA: Borsa per cobrir contractacions dels
diferents casals de vacances que l’Ajuntament organitza
durant l’any. Termini: 24/11/22

https://tuit.cat/fN7cu

Ajuntament de Corbins

149

Monitor/a de lleure

Corbins

04/11/2022

OFERTA PÚBLICA: Borsa per cobrir contractacions dels
diferents casals de vacances que l’Ajuntament organitza
durant l’any. Termini: 24/11/22

https://tuit.cat/sxV75

Ajuntament de Corbins

https://tuit.cat/heeaV

Diputació de Lleida

https://tuit.cat/0Yp19

ADECCO

150

Arquitecte tècnic

Lleida

04/11/2022

OFERTA PÚBLICA: Proveir interinament un
lloc d’arquitecte tècnic i creació de borsa de treball.
Termini: 25/11/22

151

Conductor/a (palista)

Urgell

02/11/2022

OFERTA PÚBLICA: Concurs-oposició, per a la provisió, en
règim de personal indefinit, d’un lloc de treball de
conductor (palista). Termini: 30/11/22

https://tuit.cat/xcjCq

Consorci per a la Gestió
dels Residus Urbans de
l'Urgell

152

Encarregat/ada de la
planta de compostatge i
dipòsit controlat

Urgell

02/11/2022

OFERTA PÚBLICA: concurs-oposició lliure per cobrir amb
caràcter indefinit un lloc de treball d’encarregat/da.
Termini: 30/11/22

https://tuit.cat/5VaE8

Consorci per a la Gestió
dels Residus Urbans de
l'Urgell

153

Auxiliar de manteniment

Òdena

02/11/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça d'estabilització laboral
d'auxiliar manteniment d'instal·lacions
esportives.Termini: 25/11/2022

https://tuit.cat/nxnsz

Ajuntament d'Òdena

154

Auxiliar administratiu/va

Òdena

02/11/2022

OFERTA PÚBLICA: 2 places d'aux.administratiu d'atenció
a la ciutadania.Termini: 25/11/2022

https://tuit.cat/vp2r1

Ajuntament d'Òdena

155

Operari/ària de
Prefabricats de formigó
(Ref. 565)

Cervera

02/11/2022

Empresa d'estructures d'edificació i obra civil
especialitzada en prefabricats formigó necessita
operaris/àries per la seva planta industrial.

https://tuit.cat/V8tlB

Centre la Solana

156

Tècnic/a superior Hisenda
i Règim Intern

Conca de
Barberà

01/11/2022

OFERTA PÚBLICA: Concurs-oposició, torn lliure. Termini:
29/11/22

https://tuit.cat/5tmm3

Consell Comarcal Conca
de Barberà

157

Cambrer/a

Tàrrega

01/11/2022

Cambrer/a jornada parcial (div, diss, dium.)

https://tuit.cat/J78Av

Centre la Solana

158

Muntador/a
electromecanic

Tàrrega

31/10/2022

Experiencia previa, carnet de conduir i vehicle propi,
disponibilitat horaria total, incorporació immediata

https://tuit.cat/BEFW9

Sinergie

159

Operari/ària

Tàrrega

31/10/2022

Carnet de conduir i vehícle propi. Incorporació
immediata i experiència prèvia en funcions de
magatzem.

https://tuit.cat/w6S0d

Sinergie

31/10/2022

OFERTA PÚBLICA: 1plaça selecció de personal
laboral fix per ocupar un lloc de treball d’auxiliar
administratiu/va jornada parcial. Termini: 20/11/22

https://tuit.cat/89hpo

Ajuntament
d'Argençola

160

Auxiliar administratiu/va

Argençola

161

Dependent/a de ferreteria
- Repartidor/a (Ref.616)

Tàrrega

162

Recepcionista Tàrrega

Tàrrega

31/10/2022

Programa 30 Plus: persona major de 45 anys o aturada
de llarga durada polivalent per a realitzar diferents
tasques a la ferreteria.

https://tuit.cat/za7l6

Centre la Solana

28/10/2022

CFGM o superior en administració, experiencia previa,
domini de catala i castella, ingles nivell B2 o superior

https://tuit.cat/Sb5z1

Sinergie

https://tuit.cat/Y57BG

EUROFIRMS

163

Muntador/a elèctric/a

Tàrrega

28/10/2022

Muntatge estructures de camions.Reparacions i
instal·lacions mecàniques i elèctriques i d'altres tasques
pròpies del lloc de treball.

164

Director/a

Santa Coloma
de Queralt

26/10/2022

OFERTA PÚBLICA: 1plaça de direcció al Consorci
Sociosanitari, vacant a la plantilla de personal. Termini:
24/11/2022

https://tuit.cat/nnJxe

Consorci Sociosanitari
de Sta. Coloma de
Queralt

165

Auxiliar de Lampista i
Calefacció (Ref.612)

Guissona

26/10/2022

Helpoint Serveis busca un professional Auxiliar Lampista
i de Calefacció per donar suport als oficials per empresa
de Guissona.

https://tuit.cat/texiS

Centre la Solana

166

Maquinista de producció

Cervera

25/10/2022

Responsable de posar en marxa la línia i supervisar-la,
introducció de paràmetres, organitzar i supervisar el
personal de la línia

https://tuit.cat/SJ6qb

ADECCO

167

Auxiliar administratiu/va

Tàrrega

25/10/2022

OFERTA PÚBLICA: 2 places,via concurs oposició, d de
personal administratiu vacants a la plantilla del
Consell Comarcal de l’Urgell. Termini: 25/11/22

https://tuit.cat/Cf8n4

Consell Comarcal Urgell

168

Gerocultor/a Residència

La Fuliola

24/10/2022

Es valorarà experiència i formació. S'ofereix contracte
temporal amb possibilitats reals d'incorporació a
l'empresa. Horari: torns rotatius.

169

Tècnic/a en direcció i
gestió d'obra

Tàrrega

24/10/2022

Requisits: Expeiència mínima de 10 anys com a tècnic en
direcció i gestió d'obra en el sector del metall. Contracte
indefinit i incorporació immediata.

ocupacio@urgell.cat

Consell Comarcal de
l'Urgell

170

Auxiliar Administratiu/va

Agramunt

24/10/2022

Assessoria fiscal necessita auxiliar administratiu/a. Grau
mig. Experiència 6 mesos mínim. Horari de 9 a 13 h.

info@gescom.cat

Consell Comarcal de
l'Urgell

171

Xofer conductor/a

Juneda

24/10/2022

Es necessita xofer conductor/a per empresa transport.
Jornada completa de dilluns a divendres. Experiència de
2- 5 anys. Permís CAP C-E

rrhh@ppala.com

Consell Comarcal de
l'Urgell

172

Dinamitzador/a local
Agroecològica i
Cooperativa de l'Aresta

Camp de
Tarragona

24/10/2022

Experiència en gestió de projectes, economia social i
solidària, ccoperativisme i dinamització local
agroecològica. Enviar CV fins 6 novembre

arestacooperativa@gmail.co
m

Consell Comarcal de
l'Urgell

173

Tècnic/a projectes

Camp de
Tarragona

24/10/2022

Coneixements i experiència en agroecologia i
cooperativisme. Disseny , gestió i coordinació de
projectes. Enviar CV fins 6 novembre

arestacooperativa@gmail.co
m

Consell Comarcal de
l'Urgell

174

Operari/ària de
construcció (oficial i/o
peó)

Anglesola

24/10/2022

Empresa construcció busca operari per realitzar feines
de paleta. Imprescindible disposar de permís de conduir
B.

ocupacio@urgell.cat

Consell Comarcal de
l'Urgell

tsocialfuliola@serveislleida.c
om

Consell Comarcal de
l'Urgell

175

Maquinista per retroexcavadora

Anglesola

24/10/2022

Empresa metall busca maquinista per retro-excavadora
amb la formació corresponent. També que disposi del
permis C1 xofer de camió. Es valorarà experiència.

ocupacio@urgell.cat

Consell Comarcal de
l'Urgell

176

Manicura i pedicura
(Ref.610)

Tàrrega

24/10/2022

Manicura i pedicura a Tàrrega.

https://tuit.cat/Sa29q

Centre la Solana

https://tuit.cat/Vfj1c

Ajuntament de
Mollerussa

177

Professor/a de música

Mollerussa

21/10/2022

OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball amb les categories de
Grau Superior, Professor Superior i Grau Professional de
Música. Termini: Obert permanentment

178

Agent pla de carrera

Lleida

20/10/2022

Cerca de persones que vulguin incorporar-se a la red
dins del sistema Pla de Carrera; Nivell de formació
mínima de Graduat en ESO o equivalent.

albert.maza@generali.com //
626 052 881

Consell Comarcal de
l'Urgell

179

Auxiliar Administratiu/va

Agramunt

18/10/2022

Horari 9-13h. Experiència mínima desitjable de 6 mesos.

info@gescom.cat //
654095280

Consell Comarcal de
l'Urgell

180

Auxiliar Administratiu/a

Tàrrega

17/10/2022

Procés de selecció de dos auxiliars administratius/ives
per torn obert, per proveir una plaça amb caràcter fixe i
l’altra amb caràcter temporal

https://tuit.cat/ncJB1

Consell Comarcal de
l'Urgell

181

Places àmbit
coordinador/tècnic/admin
istració/professor/investig
ador/recerca Universitat
de Lleida

14/10/2022

OFERTA PÚBLICA: Vàries places d'investigador/a,
professor/a i personal tècnic de recerca i d'altres àmbits.
Termini: 24/11/2022- 20/12/2022.

https://tuit.cat/kw47Q

Universitat de Lleida
(UDL)

Lleida

182

Operari/ària d'escorxador
(Ref. 608)

Tàrrega

11/10/2022

Matança i despejament de canals.

https://tuit.cat/pP1A0

Centre la Solana

183

Carnisser/a (Ref. 607)

Tàrrega

11/10/2022

Manipulació i venda de productes càrnics

https://tuit.cat/vK2m4

Centre la Solana

184

Tècnic/a delineante junior

Lleida

10/10/2022

CFGM/CFGS en fabricació mecànica. Coneixements
d'interpretació de plànols i CNC, ofimàtica i Autocad.

https://tuit.cat/8KifS

Sinergie

185

Gestor/a Atenció al ClientComunitats

Tàrrega

07/10/2022

Tasques d'atenció i assesorament a propietaris, control i
coordinació entre presidents de diferents comunitats,
entre d'altres.

https://tuit.cat/lS7U6

ADECCO

186

Manteniment i gestió de
muntatges i reparacions
(Ref. 598)

Tàrrega

04/10/2022

Programa 30 Plus: persona major de 45 anys o aturada
de llarga durada pel manteniment i gestió de muntatges.
Imprescindible Carnet B.

https://tuit.cat/043l3

Centre la Solana

187

Tècnic/a PRL

Tàrrega

03/10/2022

Tasques d'assessorament, coordinació i realització
d'accions en matèria de gestions de prevenció de riscos
laborals, medi ambient i qualitat.

https://tuit.cat/pJc25

ADECCO

188

Pintor/a amb certificat de
discapacitat

Anglesola

03/10/2022

Tasques de pintura industrial, es treballa en altures.
Jornada completa. Indispensable certificat de
discapacitat mínim d'un 33%.

gminguell@aspid.cat

ASPID

189

Soldador/a amb certificat
de discapacitat

Anglesola

03/10/2022

Soldar maquinària industrial. Jornada completa.
Indispensable certificat de discapacitat mínim d'un 33%.

gminguell@aspid.cat

ASPID

190

Teleoperador/a amb
idiomes

Lleida

03/10/2022

Recepció i emissió de trucades, ús de software i
hardward, gestió de tràmits. Català, castellà i un 3r
idioma parlat i entes correctament. Preferible certificat
de discapacitat.

191

Tècnic/a farmacèutica

La Fuliola

30/09/2022

Jornada partida. Imprescindible gtrau mitjà en tècnic de farmacialafuliola@hotmail.co
m // 680188441
farmàcia. Preferiblement 1 any d'experiència.

Consell Comarcal de
l'Urgell

192

Agutzil/a

Belianes

29/09/2022

Tasques de manteniment i neteja de les vies publiques i
instalacions del municipi (jardineria, neteja,etc)

Ajuntament de Belianes //
973 330139

Consell Comarcal de
l'Urgell

193

Conductor/a-Repartidor/a
camió rígid (Ref.592)

Tàrrega

12/09/2022

Repartiment de palets per la zona de Lleida.
Imprescindible carnet C+E vigent.

https://tuit.cat/or8Sw

Centre la Solana

imartinez@aspid.cat

ASPID

