BUTLLETÍ D'OFERTES

dilluns, 28 / 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/ària de fàbrica

Organyà

28/11/2022

Etiquetar i envasar el producte, embotir el producte i
lligar-lo, càrrega i descàrrega.

mvivancos@aspid.cat

ASPID

2

Operari/ària de neteja

Organyà

28/11/2022

Neteja industrial de fàbrica. Horari nocturn.

mvivancos@aspid.cat

ASPID

3

Muntador/a de mobles

Montferrer

28/11/2022

Transport i muntatge de mobles, de dilluns a divendres.
Jornada completa.

mvivancos@aspid.cat

ASPID

4

Auxiliar de infermeria

Oliana

28/11/2022

Tasques de cura i suport a residència. Jornada completa.

mvivancos@aspid.cat

ASPID

5

Pintor/a amb certificat de
discapacitat

Anglesola

28/11/2022

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

gminguell@aspid.cat

ASPID

6

Soldador/a amb certificat
de discapacitat

Anglesola

28/11/2022

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

gminguell@aspid.cat

ASPID

28/11/2022

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

imartinez@aspid.cat

ASPID

Lleida

28/11/2022

Venedora - teleoperador/a amb perfil comercial,
jornada parcial de matins, sou base + incentius

mar.lopez@aspid.cat

ASPID

Lleida

28/11/2022

Manteniment i neteja de les instal·lacions en ghorari de
07.00 a 13.00. Disponibilitat de vehicle propi.

https://cutt.ly/J1cZ8ml

IMAN Temporing

28/11/2022

Treballs administratius d'assistència al departament
comercial, màrqueting i exportació.
Realització d'ofertes comercialesen espanyol i anglès.

https://acortar.link/e9YH3F

Infojobs

https://acortar.link/8kf1n2

Infojobs

7

Teleoperador/a amb
idiomes

Lleida

8

Teleoperador/a

9

Operàri/a de neteja

10

Ajudant/a comercial

Bellpuig

11

Mecànic/a Oficial 1a

Tàrrega

28/11/2022

Empresa d'automoció (electricitat i mecànica) requereix
incorporar un/a operari/a amb experiència en vehicles
agrícoles i turismes.

12

Tècnic/a de formació

Lleida

28/11/2022

Acadèmia de formació busca tècnic/a de formació per
fer el seguiment i tancament de les diferents accions
formatives i certificats de professionalitat.

https://acortar.link/O8r3FC

Feina Activa

https://tuit.cat/Y57BG

EUROFIRMS

https://cutt.ly/m1cSqoW

EUROFIRMS

13

Muntador/a elèctric/a

Tàrrega

28/11/2022

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

14

Operari/a metall

L'Albi

28/11/2022

Tallar, foradar, manipulació i muntatge d'estructures
metàl·liques.

15

Técnico/a Recursos
Humans

Bellpuig

28/11/2022

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

https://tuit.cat/Sh1is

Sinergie

16

Repartidor/a

Lleida

27/11/2022

Repartir paqueteria per la comarca del Segrià. Jornada
parcial i carnet B de conduir.

https://cutt.ly/s1ccM02

Randstad

17

Soldador/a

Comarca Urgell

27/11/2022

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

https://tuit.cat/5l7nl

Infofeina Ref. 177201

27/11/2022

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

https://tuit.cat/Flpoa

Infofeina- Ref. 177144

https://acortar.link/OhYf6N

Infojobs

18

Tècnic/a de projectes

Tàrrega

19

Operari/a mecànic/a

Tàrrega

26/11/2022

CFGM en Mecànica, Electromecànica i/o similar.
Experiència en treballs de muntatge i mecànica.
Es valorarà coneixements en mecanitzat de peces al
voltant.

20

Aux. Administratiu/va

Golmés

26/11/2022

Anglès nivell professional. Formació: CFGM o CFGS en
Administració, Gestió Administrativa o similar
Domini pack Office nivell avançat

https://acortar.link/pWPEV3

Infojobs

21

RecepcionistaAdministratiu/va

Bellpuig

26/11/2022

Tasques: Agafar trucades, passar-les al departament
indicat, obrir i rebre paqueteria, informar els
encarregats, etc. Anglès nivell alt

https://acortar.link/QSqelc

Infojobs

22

Tècnic/a direcció i gestió
Comarca Urgell
d'obra

26/11/2022

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

23

Tècnic/a informàtic/a i de
sistemes

Pla d'Urgell

26/11/2022

Experiència mínima de 5 anys en posició similar

https://tuit.cat/jrG5t

Infofeina - Ref. 177759

24

Responsable de compres

Urgell

26/11/2022

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

https://tuit.cat/pHeoa

Infofeina - Ref. 172345

25

Enginyer/a tècnic/a de
projectes

l'Urgell

26/11/2022

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

https://tuit.cat/Nfh6M

Infofeina - Ref. 176282

26

Operari/ària de
manteniment

l'Urgell

26/11/2022

Persona encarregada del manteniment correctiu i
preventiu de la fàbrica.

https://tuit.cat/74pGn

Infofeina - Ref. 173891

27

Tècnic/a laboral

l'Urgell

26/11/2022

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

28

Ajudant/a dependent/a

El Solsonès

26/11/2022

Tracte agradable amb els clients, capacitat de
comunicació amb els companys, aprendre a tallar peix,
ser net/a. Horari matí 30h.

https://tuit.cat/pOsd5

Infofeina - Ref. 174741

29

Cost Controller

Pla d'Urgell

26/11/2022

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

https://tuit.cat/cBAgX

Infofeina - Ref. 177741

30

31

32

33

Operari/ària de neteja

Lleida

Operari/a de magazetm

Bellpuig

Conductor/a carretilla

Bell-Lloc
d´Urgell

Control de qualitat

Cervera

25/11/2022

Neteja d'instal·lacions i opficines en dies puntuals.

https://cutt.ly/U1cYjRK

Randstad

25/11/2022

Càrrega i descàrrega, control de línia de producció,
neteja i ordre de l'entorn. Jornada completa i horari
partit.

https://cutt.ly/n1cGomy

Randstad

25/11/2022

Càrrega i descàrrega del material, experiència en ús de
PDA, mínim 1 any d' experiència demostrable en carretó https://acortar.link/HKBJ8X
elevador, preparació de comandes

Infojobs

25/11/2022

Enginyeria tècnica o Superior, FP Grau Superior o
Formació tècnica similar. Inglés B2. Valorable
coneixement de normes de qualitat. Experiència en
sector industrial 2 anys.

https://acortar.link/UHbuKv

Infojobs

https://acortar.link/jQdjhB

Infojobs

34

Tècnic/a de manteniment

Mollerussa

25/11/2022

Horari: 08.30 - 13:00 / 15:00- 18:30. Salari: 24.000€ 42.000€ any. Altres beneficis: Telèfono mòbil
i kilometratge.

35

Soldador/a

Mollerussa

25/11/2022

Empreses del metall de la zona estan cercant soldadors
amb experiència demostrable en TIG I MIG/MAG i que
tinguin coneixements en manteniment industrial.

https://acortar.link/ivNK5E

Infojobs

36

Monitor/a de lleure per al
Cosmolúdic i actes de
Nadal

25/11/2022

OFERTA PÚBLICA: Contractes temporals durant el
“Cosmolúdic Balaguer” i Actes de Nadal 2022-2023.
Termini: 13/12/22

https://tuit.cat/A7v7a

Ajuntament de
Balaguer

Balaguer

37

Arquitecte/a tècnic

Tornabous

25/11/2022

38

Tècnic/a de manteniment

Guissona

25/11/2022

OFERTA PÚBLICA: Provisió en propietat com a
funcionari/a de carrera mitjançant el
sistema de concurs. Termini: 13/12/22
Manteniment empresa sector alimentació. Experiència
mínima 2 anys. GM/GS electromecànica, mecànica o
similar. Persona activa i amb capacitat de treball en
equip.

https://tuit.cat/4MyrK

Ajuntament de
Tornabous

https://cutt.ly/N1cFZvg

EUROFIRMS

https://cutt.ly/Q1cG10d

EUROFIRMS

39

Operari/a d'obra pública

Anglesola

25/11/2022

Conducció maquinària pesada, càrrega i descàrrega de
material. ESO finalitzada i amb formació de conducció
de maquinària pesada.

40

Adjunt/a producció i
manteniment

Cervera

25/11/2022

Tasques pròpies de producció i manteniment d'empresa
del sector agroalimentari.

https://cutt.ly/C1cKl4O

EUROFIRMS

41

Tècnic/a de qualitat
empresa càrnica

Bellpuig

25/11/2022

Control qualitat del producte, neteja de la zona de
producció, gestió documental i registre.

https://cutt.ly/z1cXhGC

EUROFIRMS

42

Diplomat/da en
infermeria

Mollerussa

25/11/2022

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

https://tuit.cat/F29pi

Infofeina - Ref. 176641

43

Instal·lador plaques
fotovoltaiques

Mollerussa

25/11/2022

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

https://tuit.cat/I4dxN

Infofeina - Ref. 178565

44

Repartidor/a

Lleida

24/11/2022

Distribució de begudes per la ruta marcada, gestió de les
rutes i càrrega i descàrrega. Carnet C i el CAP

https://cutt.ly/e1cvsz4

Randstad

45

Promotor/a

Lleida

24/11/2022

Promocionar i incentivar la venta de productes i servei
de telefonia. entre altres.

https://cutt.ly/A1cOg83

Randstad

46

Operari/ària del metall

Albí

24/11/2022

Tallar, perforar, ús de cisalla, la serra i la plegadora entre
altres. Experiència en sector siderometal·lúrgic.

https://cutt.ly/z1cFxSs

Randstad

47

Administratiu/va

Alcarràs

24/11/2022

Tasques adminsitratives i de suport al departament de
publicitat i màrqueting. Jornada completa.

https://cutt.ly/l1cGM1o

Randstad

48

Places de Guia turístic de
museu

Les Borges
Blanques

24/11/2022

OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de guies turístics de
museu, procediment de màxima urgència. Termini:
04/12/22

https://tuit.cat/1r5xE

Ajuntament Borges
Blanques

49

Operari/ària elèctric

Guissona

24/11/2022

Executar obres elèctriques de la planta de producció,
portar control de material d'obra, montar tubs, passar
cables, conexions. Jornada partida

https://tuit.cat/xKsZj

BonÀrea

50

Encarregat/ada fàbrica
sector industrial

Belianes

24/11/2022

Control i planificació de la producció, organització i
supervisió de tasques, gestió i coordinació de l'equip,
suport a l'equip de manteniment i reparacions.

https://cutt.ly/V1cQ5KB

ADECCO

51

Administratiu/va

Tàrrega

24/11/2022

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

https://tuit.cat/7cX5T

Infofeina - Ref. 178612

52

Operari/a secció pintura

Torà

24/11/2022

FP2 amb Titulació automoció. Experiència d'un any,
jornada intensiva.

https://tuit.cat/egZ8W

Infofeina - Ref. 178202

53

Cambrer/a sala

El Solsonès

24/11/2022

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

54

Montador/a industrial

Les Borges
Blanques

23/11/2022

Muntatge de naus i estructures metàl·liques,
interpretació de plànols entre altres. Jornada completa.

https://cutt.ly/E1cCMgn

IMAN Temporing

55

Repartidor/a

Lleida

23/11/2022

Repartir paqueteria amb furgoneta de l'empresa, control
d'entregas i càrrega i descàrrega de mercaderia. Jornada
parcial.

https://cutt.ly/g1cVfRJ

IMAN Temporing

56

Personal de neteja

Tàrrega

23/11/2022

Personal de neteja per cobrir una baixa. Neteja de
centre sanitari. Valorable experiència. Jornada de 10
hores/setmana de dilluns a divendres de 17 a 19 hores.

https://acortar.link/eaoRbJ

Feina Activa

https://acortar.link/dsAxmG

Feina Activa

57

Formador/a de formació
per l´ocupació

Tàrrega

23/11/2022

Es busca professor/a de soldadura per impartir curs de
certificat de professionalitat en soldadura. Mínim 10
anys d'experiència en el sector de la construcció
metàl·lica i soldadura.

58

Arquitecte municipal

Santa Coloma
de Queralt

23/11/2022

OFERTA PÚBLICA: Procés de selecció de personal laboral
fix, jornada 10hores. Termini: 23/12/22

https://tuit.cat/khzjX

Ajuntament Santa
Coloma de Queralt

https://cutt.ly/81cCfva

EUROFIRMS

59

Delineant/a industrial

Tàrrega

23/11/2022

Disseny 2D, suport a enginyeria de disseny,
documentació de màquines. GS o similar, coneixements
CAD, AutoCad, Inventor, entre altres.

60

Paleta

Mollerussa

23/11/2022

Reformes, suport en instal·lacions de la vivenda.

https://cutt.ly/R1cCLDq

EUROFIRMS

61

Administratiu/va i Atenció
públic

Comarca de
l'Urgell

23/11/2022

CFGS o CFGM Administració. Experiència de 2 anys.
Atenció client, Planificació tràfic i processos
administratius.

https://tuit.cat/b1PVx

Infofeina - Ref. 178876

23/11/2022

Operari per línia de fabricació. Persona responsable,
proactiva i dinàmica. Imprescindible ESO. Jornada
intensiva, torns rotatius.

https://tuit.cat/Ngxj6

Infofeina - Ref. 178867

23/11/2022

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

https://tuit.cat/dlov4

Infofeina - Ref. 177213

https://tuit.cat/LRui5

Enfoc - Grup alba

62

Operari/a

Comarca de
l'Urgell

63

Instal·lador/a plaques
fotovoltaiques

Pla d'Urgell

64

Operari/a manteniment
fàbrica

Urgell

23/11/2022

CP o CFGM electricitat i/o fontaneria. Manteniment
elèctric i mecànic, organització i supervisió fàbrica.
Carnet de conduir.

65

Administratiu/va de banca

Lleida

22/11/2022

Tasques administratives, comercials i financeres.
Formació en ADE, econòmiques, etc... Jornada
completa.

https://cutt.ly/j1cODip

Randstad

66

Muntador/a plaques
solars

Pla d'Urgell

22/11/2022

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

https://tuit.cat/i5Yo4

Infofeina - Ref. 177513

https://cutt.ly/a1cPhgJ

Randstad

67

Aux. de geriatria

Lleida

21/11/2022

Tasques de acompanyament i suport en les AVD de les
perosnes residents. Jornada completa, carnet B de
conduir i formació.

68

Operàri/a de construcció

Lleida

21/11/2022

Suprot en tasuqes de paleteria, demolició i preparació
de material.

https://cutt.ly/u1cAKnk

Randstad

69

Recambista

Lleida

21/11/2022

Gestió de magatzem, preparació de comandes, inventari
etc... Jornada completa i disponibilitat de vehicle.

https://cutt.ly/11cAMQc

Randstad

70

Operari/ària de neteja

Lleida

21/11/2022

Neteja de tines i d'espais reduits amb una karcher.
Experiència en el sector.

https://cutt.ly/8MCfIUt

Randstad

Atenció i assessorament comercail al públic i repartir
flyers.

71

Promotor/a per Nadal

Lleida

21/11/2022

72

Montador/a de mobles

Tàrrega

21/11/2022

Jornada completa. Català i castellà. Contracte temporal. https://acortar.link/wLCduC

Feina Activa

73

Operari/a Confecció

Les Borges
Blanques

21/11/2022

Selecciónem per empresa de Les Borges Blanques, un/a
operari/a para la confecció de lones. Experiència de dos
anys

https://acortar.link/Zp7m5z

Feina Activa

74

Comercial Alimentació

Provincia
Lleida

21/11/2022

Desenvolupament tasques de captació i seguiment de
clients del sector alimentari. Experiència 3 anys.

https://acortar.link/MJkNUd

Feina Activa

https://acortar.link/1Uf4Sx

Feina Activa

https://cutt.ly/MMCdbKY

Randstad

75

Educador/a

Lleida

21/11/2022

Requisits: Experiència 6 mesos. Títol de grau - Educació
Social
Disponibilitat de vehicle i carnet B.

76

Places d'Auxiliar de
turisme

Balaguer

21/11/2022

OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball en règim de
contractació laboral temporal via concurs valoració
mèrits. Termini: 11/12/22

https://tuit.cat/hmbLg

Ajuntament de
Balaguer

77

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

78

Operari/ària plegadora
lones

Les Borges
Blanques

21/11/2022

Feina estable amb possibilitat d'incorporació a la
plantilla. Torns rotatius. No es requereix experiència.

https://cutt.ly/41cE8mZ

ADECCO

79

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

80

Operari/ària de producció

Les Borges
Blanques

21/11/2022

Tasques empresa sector tèxtil, preparació de material,
acabat del producte.

https://cutt.ly/S1cV2wq

EUROFIRMS

81

Operari/ària de producció

Vila-sana

21/11/2022

Instal·lació components hidràulics, traçat de la
instal·lació elèctrica i senyalització, col·locació
d'adhesius.

https://cutt.ly/q1cNwVM

EUROFIRMS

info@afac.cat

TOT

82

Gerocultor/a

Cervera

21/11/2022

De 16 a 20h i 2 dissabtes al mes. (25 h. setm).
Imprescindible: titulació Aux.tècnic/a d’infermeria,
tècnic/a sociosanitària, o CP atenció sociosanitària,
certificat delictes sexuals i carnet de conduir.

83

Enginyer/a instal·lacions
plaques fotovoltaiques

Pla d'Urgell

21/11/2022

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

https://tuit.cat/FcS3c

Infofeina - Ref. 177454

84

Ajudant instal·lador
plaques fotovoltaiques

Pla Urgell

21/11/2022

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

https://tuit.cat/9647G

Infofeina - Ref. 177214

85

Coordinació Grup Alba

Tàrrega

21/11/2022

Grau Universitàri en àmbit social. Coordinació de
convocatòries públiques i privades, impulsar projectes i
fomentar l'intercanvi de coneixements entre entitats.

https://tuit.cat/j2xhW

Enfoc - Grup alba

86

Operari/ària

Bellpuig

21/11/2022

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

87

Administratiu/va anglès

Lleida

21/11/2022

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

https://tuit.cat/JIzIk

Sinergie

88

Recepcionista Tàrrega

Tàrrega

21/11/2022

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

https://tuit.cat/Sb5z1

Sinergie

89

Adminsitratiu/va

Alguaire

18/11/2022

Facturació, mediació, gestió d'incidències entre altres.
Jornada parcial de 4 hores a la setmana.

https://cutt.ly/41cBa9m

IMAN Temporing

90

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

91

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

92

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

93

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

94

Places tècniques

Lleida

18/11/2022

OFERTA PÚBLICA: Consultar a IRB Lleida. Termini:
03/12/22-06/12/2022.

https://tuit.cat/V8fNo

Institut Recerca
Biomèdica Lleida

95

Delineant/a industrial

Tàrrega

18/11/2022

Realització de dissenys nous o modificacions. Elaboració
documentació tècnica.

https://tuit.cat/0x8Z7

ADECCO

https://tuit.cat/yY4Ix

Sinergie

96

Instal·lador/a Elèctric/a

Agramunt

18/11/2022

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

https://tuit.cat/5CrTs

ADECCO

97

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

98

Muntador/a de naus
desmuntables

Les Borges
Blanques

18/11/2022

Muntatge i desmuntatge de carpes industrials,
preparació de material. ESO. Carnet de carretoner i
plataforma elevadora i cursos de treballs d'alçada.

https://cutt.ly/C1cMhaX

EUROFIRMS

99

Tècnic/a Laboral

Lleida

18/11/2022

Assessoria cerca tècnic laboral per altes i baixes de la
Seguretat Social, gestió IT's, interpretació de convenis,
elaboració de contractes,..

https://acortar.link/Byks6Y

Montañés Solé

18/11/2022

Disposar de carnet de camió C1
Amb experiència mínima
Persona responsable, amb bona actitud i ganes de
treballar

https://tuit.cat/Ha9lt

Enfoc - Grup alba

100

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

101

Infermer/a

Lleida

18/11/2022

Seguiment dels casos mèdics. Control i seguiment de les
constants bàsiques de les persones usuàries.
Coordinació amb ABS Tàrrega.

https://tuit.cat/h477f

Enfoc - Grup alba

102

Engienyer/a júnior per a
instal·lacions solars

Tàrrega

18/11/2022

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

https://tuit.cat/jb81P

Enfoc - Grup alba

103

Personal per a
instal·lacions solars

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

Tàrrega

104

Mecànic/a de vehicles
industrials

Tàrrega

18/11/2022

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

https://tuit.cat/df4L9

Enfoc - Grup alba

https://tuit.cat/qb8T0

Enfoc - Grup Alba

105

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

106

Logopeda

Tàrrega

18/11/2022

Diplomatura en Logopedia. Experiència en el camp de 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

107

Tècnic/a dinamitzador
Ponent Coopera

Ponent

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

108

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

109

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

110

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

111

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

112

Administratiu/va de
compres

Guissona

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

113

Mosso/a de magatzem

Bellpuig

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

114

Tècnic/a Comercial
Prescriptor

Lleida

17/11/2022

Tasques: fidelitzar i generar nous clients, treballar en
equip amb els comercials de la zona. Experiència en el
sector de la construcció, conntrat,etc.

https://acortar.link/Qxjiwd

Montañés Solé

115

Director/a Comercial

Lleida

17/11/2022

Empresa comercialitzadorade sellos editorials cerca
director/a per captar nous sellos comercials, dur grans
comptes, direcció de l'equip i gestió del pressupost.

https://acortar.link/eqE7In

Montañés Solé

116

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

117

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

118

Dependent/a ferreteria

Tàrrega

16/11/2022

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

https://tuit.cat/m7pgj

ADECCO

119

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

120

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

121

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

122

Tècnic/a Industrial

Lleida

15/11/2022

Empresa d'instalcions per a edificis.Comercial que es
https://acortar.link/0IRmEK
fara càrec de la logística amb 2/3 persones al seu càrrec.

123

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

124

Fisioterapeuta (Ref. 623)

Tàrrega

14/11/2022

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

https://tuit.cat/3fza8

Centre la Solana

125

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

Psique

126

Operari/ària maquinsita

Anglesola

14/11/2022

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

127

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..

https://tuit.cat/0g3pK

EUROFIRMS

128

Montador/a
electromecanic

Tàrrega

14/11/2022

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

https://tuit.cat/BEFW9

Sinergie

129

Tècnic/a delineante junior

Lleida

14/11/2022

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

https://tuit.cat/8KifS

Sinergie

14/11/2022

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

https://tuit.cat/w6S0d

Sinergie

https://tuit.cat/bF7p0

ADECCO

130

Operari/ària

Tàrrega

https://tuit.cat/qRbwY

EUROFIRMS

131

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.

132

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

133

Granjer/a

Guissona

11/11/2022

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

https://tuit.cat/oTT4T

ADECCO

134

Servei de Neteja

Mollerussa

11/11/2022

Vacant de dilluns, dimecres i devendres durant 3 hores
de matinada a partir de les 20h.

https://acortar.link/XyRxFN

Borsa Jove de Treball
del Pla d'Urgell

135

Enginyer/a

Mollerussa

11/11/2022

Enginyer amb perfil comercial per realitzar projectes,
pressupostos, suport , gestió i seguiment de l'obra.

https://acortar.link/Xb3kpi

Borsa Jove de Treball
del Pla d'Urgell

136

Tècnic/a de Control de
Plagues

Juneda

11/11/2022

Per la zona Segarra/Urgell. Formació a càrrec de
l'empresa i es facilita vehicle i telèfon mòbil. Jornada
complerta, salari fix + extres.

ermengol@raesgra.com

TOT

137

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

138

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

139

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

140

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.

141

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

142

Xofer

Cervera

09/11/2022

Conduir camió de transport de càrrega, fer viatges locals
i interprovincials seguint les rutes establertes. Es
requereix CAP i Carnet de conduir C1.

mfarre@ccsegarra.cat

TOT

https://tuit.cat/xk6fr

Centre d'Estudis
Porcins

143

Peó de granja

Torrelameu

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

144

Auxiliar de geriatria (Ref.
617)

Verdú

08/11/2022

Auxiliar de Geriatria per substitució.

https://tuit.cat/3rS03

Centre la Solana

145

Responsable
manteniment industrial

Bellpuig

08/11/2022

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

https://tuit.cat/qzZ1z

ADECCO

146

Paleta

Anglesola

07/11/2022

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

https://tuit.cat/OsQE9

EUROFIRMS

147

Professional de soldadura

Cervera

07/11/2022

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

https://tuit.cat/jcqye

Enfoc - Grup alba

148

Ajudant/a de cuina i
cambrer/a

07/11/2022

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

Urgell

149

Tècnic/a atenció a
persones en situació de
dependència

150

Muntador/a
Electromecànic/a

151

Programador/a PLC

Urgell

Agramunt

Agramunt

07/11/2022

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

https://cutt.ly/EI1tjbH

Enfoc - Grup Alba

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

https://tuit.cat/0Yp19

ADECCO

152

Responsable producció

Agramunt

04/11/2022

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

153

Electricista d'automoció

Agramunt

04/11/2022

Tasques de 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

154

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

155

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

156

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

Cervera

157

Tècnic/a superior Hisenda
i Règim Intern

Conca de
Barberà

158

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

159

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

160

Auxiliar de Lampista i
Calefacció (Ref.612)

Tàrrega

Lleida

Guissona

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

01/11/2022

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

https://tuit.cat/5tmm3

Consell Comarcal Conca
de Barberà

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

OFERTA PÚBLICA: Vàries places d'investigador/a,
professor/a i personal tècnic de recerca i d'altres àmbits.
Termini: 28/11/2022- 23/12/2022.

https://tuit.cat/pWWbh

Universitat de Lleida
(UDL)

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

https://tuit.cat/SJ6qb

ADECCO

161

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

162

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

https://tuit.cat/Vfj1c

Ajuntament de
Mollerussa

21/10/2022

Per centre de dia de persones amb Alzheimer. Valoració
i revaloració dels usuaris,establir
objectius,tractament,pla de manteniment actiu i dur-ho
a terme amb els usuari/es

info@afac.cat

TOT

163

Fisioterapeuta

Cervera

14/10/2022

Formació a càrrec de l'empresa, 2 anys
d'experiencia,capacitat de força física. Contracte
indefinit. Horari de 6h a 14h.

jcarrera@ccsegarra.cat

TOT

insercio@nougrapats.cat

TOT

164

Operari/a Alimentaria Aprenent de Maquinista

165

Responsable Botiga Moda
RE

Guissona

13/10/2022

Gestió punt de venda i funcionament. De 10 a 14 h i de
17 a 20 h. Incorporació desembre/gener. Coneixements
en att. al públic i tècn. venda i ordinador/programa de
caixa

166

Operari/ària d'escorxador
(Ref. 608)

Tàrrega

11/10/2022

Matança i despejament de canals.

https://tuit.cat/pP1A0

Centre la Solana

167

Carnisser/a (Ref. 607)

Tàrrega

11/10/2022

Manipulació i venda de productes càrnics

https://tuit.cat/vK2m4

Centre la Solana

168

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

169

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

170

Mosso/a magatzemrepartidor/a (Ref. 583)

Bellpuig

13/09/2022

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/1z8Zo

Centre la Solana

Fonollosa

171

Tècnic/a de Projectes

Tàrrega

12/09/2022

Dep. projectes: tasques d’especejament, realització i
interpretació de plànols(Autocad). Formació de CFGS en
edificació i obra civil, mecànica o similar. Amb
experiència .

jcarrera@ccsegarra.cat

TOT

