BUTLLETÍ D'OFERTES

14 de juny de 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 - LLOC

DATA

REQUISITS, PERFIL SOL·LICITAT, DESCRIPCIÓ

ACCÉS A L'OFERTA

ORIGEN

1

Tècnic/a en logística

Lleida

07/09/2022

Es requereix titulació FP2 mínim. Es valorarà tenir
carnet de carretoner/a. Jornada completa en horari
partit de dilluns a divendres.

https://tuit.cat/8qdwP

Sinergie

2

Guia d'interpretació del
paisatge i nutrició
(Tàrrega) (Ref. 504)

Tàrrega

13/06/2022

Guia d'interpretació del paisatge i nutrició a Tàrrega
per realitzar visites de caps de setmana i festius

http://scur.cat/BPBJF6

Centre la
Solana

3

Professor/a de de llengua
anglesa (Tàrrega) (Ref.
541)

13/06/2022

Acadèmia de Tàrrega necessita incorporat
professionals de l'Educació per realitzar classes de
llengua anglesa

https://scur.cat/67X28M

Centre la
Solana

4

Cambrer/a (Verdú) (Ref.
531)

Verdú

13/06/2022

Restaurant de cuina tradiccional catalana de Verdú
necessita incoporar personal de sala amb
experiència.

https://scur.cat/26CN8K

Centre la
Solana

5

Ajudant de cambrer/a
(Tàrrega) (Ref. 468)

Tàrrega

13/06/2022

Preparació i organització de les taules, i de tot el
servei de taula. Rebre i acomodar la clientela.

http://scur.cat/X0CEK3

Centre la
Solana

Tàrrega

6

Personal per magatzem i
repartiment (Barbens)
(Ref. 535)

Barbens

13/06/2022

personal de magatzem i de repartiment dels
productes.

https://scur.cat/9XYLPY

Centre la
Solana

7

Operari/Operària del
sector del metall
(Bellpuig) (Ref. 522)

Bellpuig

13/06/2022

oficial 1a. o 2a. amb experiència professional en el
sector del metall.

http://scur.cat/J8BPGM

Centre la
Solana

8

Auxiliar de Cuina per la
temporada d'estiu (Torà)
(Ref. 500)

Torà

13/06/2022

Preparació dels productes. Cocció i preparació de
plats i els acompanyaments

http://scur.cat/65G80H

Centre la
Solana

9

Cambrer/a de caps de
setmana (Torà) (Ref. 501)

Torà

13/06/2022

Preparar i organitzar les taules, cadires i tot el servei
de taula. Rebre i acomodar la clientela.

http://scur.cat/CLGENX

Centre la
Solana

10

Neteja de vidres i
fregadora mecànica
(Tàrrega) (Ref. 534)

Tàrrega

13/06/2022

la neteja de vidres, conducció de hidronetejadora,
Conducció de fregadora mecànica i abrillantadora.
Imprescindible carnet de conduir

https://scur.cat/LCAY22

Centre la
Solana

Tàrrega

13/06/2022

Auxiliar de soldadura i instal·lació d'estructures
metàl·liques per a la construcció

https://scur.cat/90PN5E

Centre la
Solana

Tàrrega

13/06/2022

Personal de Cuina per a càtering i col·lectivitats

http://scur.cat/5JGAKY

Centre la
Solana

11

12

Auxiliar de soldadura i
instal·lació d'estructures
metàl·liques per a la
construcció (Tàrrega) (Ref.
532)
Personal de Cuina per a
càtering i col·lectivitats
(Tàrrega) (Ref. 473)

13

Operari/ària de fusteria
(Bellpuig) (Ref. 514)

Bellpuig

13/06/2022

Fabricació al taller i muntatge a obra

http://scur.cat/N30E3D

Centre la
Solana

14

Venedor/a de cara al
públic a la peixateria
(Tàrrega) (Ref. 513)

Tàrrega

13/06/2022

Tallar, filetejar i eviscerar peix per la seva venta a la
botiga

http://scur.cat/X24J0K

Centre la
Solana

15

Professor/a de repàs de
Matemàtiques i Ciències
(Tàrrega) (Ref. 512)

13/06/2022

Acadèmia de Tàrrega necessita incorporat
professionals de l'Educació per realitzar classes de
repàs de matemàtiques i ciències per l'alumnat de
Secundària i Batxillerat

http://scur.cat/3H232A

Centre la
Solana

16

Preparador/a de
comandes (tarda)

13/06/2022

Realitzar les comandes de productes refrigerats dels
clients i lliurar-los a la plataforma de lliurament de
manera que compleixi els estàndards de qualitat,
seguretat i productivitat de l'empresa.

https://acortar.link/Re1yY1

Infojobs

13/06/2022

Requisits:
Estudis universitaris en Dret, ADE, Econòmiques,
Finances finalitzats o en últim any acadèmic

https://acortar.link/dcGdB8

Infojobs

https://acortar.link/9FJoPs

Feina Activa

https://acortar.link/gMgoLn

Infojobs

17

Auxiliar de Banca

Tàrrega

Balaguer

Cervera

18

Administratiu/va amb
anglès

Agramunt

13/06/2022

Gestió de compres de matèria primera. Negociació
amb proveïdors. Gestió de les comandes del
departament comercial i nexe amb el departament
tècnic i el departament de producció.

19

Cuiner/a

Tàrrega

12/06/2022

Gastrobar requereix cuiner/a amb 1 any mínim
d'experiència per a elaboració i muntatge de tapes.

20

Operari/a producció

Tàrrega

12/06/2022

Experiència 2 anys. Treballar en el mon de la fusta i/o
pintura. Formació i vehicle propi

https://acortar.link/8FILQ8

Feina Activa

21

Repartidor/a moto

Tàrrega

11/06/2022

Seleccionem conductors que realitzin el repartiment
de peces de recanvis d'automòbil a concessionaris i
tallers mecànics.

https://acortar.link/Uvl7lj

Infojobs

22

Encarregat de caldera

Cervera

11/06/2022

Veure condicions a l´oferta

https://acortar.link/P5gvY4

Infojobs

https://acortar.link/z4bKVQ

Infojobs

23

Comptable/fiscal

Bellpuig

11/06/2022

Es requereix incorporar una persona en el
Departament Financer per a realitzar gestions
relacionades amb la comptabilitat de clients,
proveïdors i tresoreria

24

Fisioterapeuta

Balaguer

11/06/2022

Busquem Fisioterapeuta per a Residència de
persones majors a Balaguer, Lleida

https://acortar.link/BWDtMf

Infojobs

25

Operaris/es

Tàrrega

11/06/2022

Empresa metal·lúrgica busca OPERARIS/ES
MECANITZATS. Les tasques seran de producció:
tallar, polir, galvanitzar, troquelar, etc.

https://acortar.link/vOsFp1

Infojobs

26

Coordinador/a de
seguretat en obres

10/06/2022

Tècnic/a en Prevenció de Riscos Laborals per a
realitzar visites de seguiment d'obres i assumir
coordinacions de seguretat.

http://scur.cat/E07Z45

BonÀrea

Guissona

27

Personal de magatzem

Tàrrega

10/06/2022

Experiència d´un any.

https://acortar.link/PeJofo

Infojobs

28

Personal de supermercat

Mollerussa

10/06/2022

Estem buscant, persona per treballar a la SECCIÓ DE
CAIXA-REPOSICIÓ per realitzar les 40H setmanals

https://acortar.link/vw2NoF

Infojobs

https://tuit.cat/aw3dB

EUROFIRMS

29

Ajudant/a de cambrer

Tàrrega

Experiència treballant com a ajudant de cambrer/a.
Tasques a realitzar: Servei de sala durant el banquet,
10/06/2022
atenció als comensals i neteja de la zona de treball.
Jornada complerta

30

Operari/a fusta

Cervera

10/06/2022

Experiència d'1 any en sector fusta o similar. GM/GS
en fusta, moble i suro. Català i castellà parlat i escrit
correctament. Jornada complerta a torns.

https://tuit.cat/aeTe7

EUROFIRMS

31

Administratiu/va en
logística

Lleida

10/06/2022

Emissió i recepció d'albarans, gestió d'incidències i
de comandes, atenció a proveïdors, etc... CFGS en
administració

https://cutt.ly/gJ2PIJJ

Randstad

32

Mecànic/a Junior

Ponts

10/06/2022

Revisar, reparar i el·laborar informes. CFGS en
mecànica i experiència en el sector.

https://cutt.ly/6J2FXbx

Randstad

33

Operari/a de producció

Guissona

10/06/2022

Abastir la linia de producció i control de qualitat.
Jornada completa.

https://cutt.ly/PJ2HZ09

Randstad

34

Operari/a de muntatge

Tàrrega

10/06/2022

Treure i posar etiquetes. Contracte per hores.

https://cutt.ly/FJ2JtkC

Randstad

35

Operari/a

Tàrrega

10/06/2022

Càrrega i descàrrega manual de mercaderies.
Contracte per dies puntuals, jornada compelta i
horari partit.

Repartir paqueteria amb furgoneta d'empresa per la
zona de Lleida, control d'entregues i càrrega i
10/06/2022
descàrrega de comandes. Jornada parcial i flexibilitat
en l'hora d'inici.

https://cutt.ly/uJ2JfA2

Randstad

https://cutt.ly/CJ9kLbA

IMAN
Temporing

36

Repartidor/a

Lleida

37

Operari/a de muntatge

Alcarràs

10/06/2022

Suport en tasques de muntatge i desmuntatge de
peces. Jornada completa i horari intensiu.

https://cutt.ly/EJ9lBKx

IMAN
Temporing

38

Dependent/a botiga

Mollerussa

10/06/2022

Mirar detalls a l'enllaç

https://cutt.ly/pJ2PowQ

ISPROX

39

Dependents/es de
productes frescs

Tàrrega

40

Expenedor/a de
combustible (Ref. 540)

Granyanella

09/06/2022

Expenedor de combustible per automòbils, camions i
motocicletes amb Certificat de Discapacitat

https://scur.cat/9AA09G

Centre la
Solana

41

Peó de brigada

Torà

09/06/2022

OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places de Peó
de brigada. Termini: 23/06/2022

https://scur.cat/X2DF9L

Ajuntament de
Torà

Dependent-a d´auxiliar producte fresc (carnisseria).
https://acortar.link/UeEWGX
10/06/2022
Experiència en l’ocupació: 6 mesos. Possibilitat
d´escollir jornada parcial o complerta. Torns rotatius

Feina Activa

42

Auxiliar d'obrador
(Tàrrega) (Ref. 539)

Tàrrega

09/06/2022

Forn/pastisseria de Tàrrega necessita incorporar en
el seu equip una persona auxiliar d'obrador per la
temporada d'estiu i sustitucions per vacances.

https://scur.cat/X278DJ

Centre la
Solana

43

Informàtic/a
programador/a

Guissona

09/06/2022

informàtic/a programador/a amb coneixements web,
java i javascript, així com de base de dades

http://scur.cat/E07Z45

BonÀrea

https://acortar.link/QTGEUd

Infojobs

44

Carretoner/a

Tàrrega

09/06/2022

Et responsabilitzaràs de la càrrega i descàrrega de
camions en el magatzem, maneig de PDA,
aprovisionament de màquines. Preparació de
comandes

45

Manipulador/a aliments

Tàrrega

09/06/2022

Realització de tasques de: manipulació d'aliments,
preparació de comandes, envasar i etiquetar.
Jornada complerta

https://tuit.cat/z75Jf

ADECCO

46

Enginyer/a Industrial

Tàrrega

09/06/2022

Per empresa sector comerç. Experiència de 2 anys.
Grau en Enginyeria Industrial o similar. Jornada
complerta

https://tuit.cat/tN4c6

EUROFIRMS

Tàrrega

Experiència muntant xassis de camions, muntatge
hidràulic i mecànic, i soldadura. GM Electromecànica
09/06/2022
o metall. Català i castellà parlat i escrit. Jornada
complerta.

https://tuit.cat/H23zb

EUROFIRMS

https://tuit.cat/5kXx7

EUROFIRMS

47

48

Muntador/a

Tècnic/a de Manteniment

Guissona

09/06/2022

Experiència de 2 anys en manteniment d'equips
industrials. GM/GS en electromecànica, mecànica,
electricitat o similar. Jornada complerta a torns.

49

Operari de pintura

Granyanella

09/06/2022

Experiència mínima de dos anys en aplicació de
massilles, imprimacions, acabats i pintura amb
pistola. CFGM metall o semblant. Jornada parcial de
16 hores setmanals

https://tuit.cat/V7UrC

EUROFIRMS

50

Dependent/a

Lleida

Atenció al client, entrega de comandes preparades,
gestió de devolucions, gestió de reclamacions i
09/06/2022
incidències. Jornada de 16 hores i domini del català i
castellà.

51

Hoste/essa

Lleida

09/06/2022

Atenció al públic, repartir flyers i assessorament
comercial. Divendres, dissabte i diumenge.

https://cutt.ly/PJ2SxtS

Randstad

52

Operari/a de tall

Tàrrega

09/06/2022

Tall de matèria prima com fibra de vidre, composite.
Coneixement i experiència en l'ús de eines tallants.

https://cutt.ly/4J2JCef

Randstad

53

Tècnic/a de venta de
recanvis

Lleida

09/06/2022

Montar i desmontar maquinària, tasques d'atenció,
orientació i assessorament al client, seguiment
d'incidències, etc... Jornada completa i horari partit.

https://cutt.ly/rJ9cWs9

IMAN
Temporing

54

Tècnic/a RRHH

Mollerussa

09/06/2022

Mirar detalls a l'enllaç

https://cutt.ly/eJ2Aha7

ISPROX

https://tuit.cat/Z7l1b

Enfoc - Grup
alba

55

Educador/a torn de nit

Vallbona de les
Monges

Suport a les persones de la llar-residència. Tasques
de neteja, plegar, cosir, netejar, preparar esmorzars,
09/06/2022
dispensar medicaments…Contracte de substitució
d'uns 6 mesos

Randstad

56

Ajudant/a de cambrer/a

Vallfogona de
Riucorb

09/06/2022

Tasques pròpies de cambrer/a en jornada completa
de 12:30 a 16:30 i de 19:30 a 23:30. Es requereix
experiència i carnet de conduir i vehicle propi.

https://tuit.cat/tNA7p

Enfoc - Grup
alba

https://tuit.cat/cb3Wo

Sinergie

57

Palista

Balaguer

09/06/2022

Es requereix carnet de pala cargadora i experiència.
Jornada completa de 8 a 13 i de 14 a 18 i els
dissabtes matins.

58

Reposador/a magatzem

Balaguer

09/06/2022

Veure condicions a l´oferta

https://acortar.link/3Puyez

Feina Activa

https://acortar.link/pGcSK5

Feina Activa

https://acortar.link/dkldYD

Feina Activa

www.cervera.cat

TOT

59

Tallerista Dibuix Manga

Tàrrega

09/06/2022

Busquem una persona per impartir un taller de
"Dibuix Manga". Horari: de Dilluns a Divendres, de
10:30 a 12:00H del 4 al 8 de juliol. Salari: 21€ b/h
amb contracte de règim general, o 25€ amb
contracte de professional autònom.

60

Operaris/es,
conductors/es

Agramunt

09/06/2022

Empresa ubicada a Agramunt recerca operaris/es i
conductors/es. Contracte indefinit. Jornada intensiva

61

Administratiu/va

Cervera

Convocatòria procés selectiu per cobrir un lloc de
treball d'administratiu/va C1 per mitjà de concurs
09/06/2022
oposició en regim funcionari interí i creació de bossa
de treball.

62

Monitor Polivalent

Cervera

09/06/2022

Empresa de caire social busca monitor polivalent
info@fundacioxavierpaules.c
amb carnet de conduir. Temporalitat 3 mesos amb
at
possibilitat de continuar. 40h/setmanals

63

Netejador

Castelldans

08/06/2022

OFERTA PÚBLICA: 2 places de Netejador. Termini:
28/06/2022

https://scur.cat/FKFBPM

Ajuntament
d'Agramunt

64

Oficial 2a de manteniment
d'equipaments culturals

Tàrrega

08/06/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça d'Oficial 2a de
manteniment d'equipaments culturals. Termini:
28/06/2022

https://scur.cat/68DMJK

Ajuntament de
Tàrrega

65

Brigada

Torrelameu

08/06/2022

OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places de
Brigada. Termini: 28/06/2022

https://scur.cat/M7XAJG

Ajuntament de
Torrelameu

https://scur.cat/6HDJYM

Departament
de la
Vicepresidènci
a i de
Polítiques
Digitals i
Territori

66

Administratiu

Lleida

08/06/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça d'Administratiu als Serveis
Territorials a Lleida. Termini: 20/06/2022

TOT

67

Tècnic de gestió

Lleida

08/06/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Tècnic de gestió als
Serveis Territorials a Lleida. Termini: 17/06/2022

https://scur.cat/3K207L

Departament
d'Educació

68

Tècnic de turisme

Agramunt

08/06/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Tècnic de turisme.
Termini: 07/07/2022

https://scur.cat/A97XEP

Ajuntament
d'Agramunt

69

Oficial 1a - Serveis
generals

Agramunt

08/06/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça d'Oficial 1a - Serveis
generals. Termini: 28/06/2022

https://scur.cat/M0DHZA

Ajuntament
d'Agramunt

70

Manteniment NIT

Guissona

08/06/2022

Tècnic/a electromecànic/a a les línies de producció
automatitzades

http://scur.cat/E07Z45

BonÀrea

08/06/2022

Experiència de 2 anys dissenyant. GS en deliniació
industrial o similar. Coneixements de programes de
dibuix. Ofimàtica a nivell avançat. Català i castellà
correctes. Jornada complerta

https://tuit.cat/clopc

EUROFIRMS

08/06/2022

Experiència de 2 anys en soldadura de fil o similar.
ESO finalitzada i GM en metall o similar. Català i
castellà correctes. Jornada complerta

https://tuit.cat/b0vzd

EUROFIRMS

71

72

Deliniant/a

Tàrrega

Soldador/a

El Palau
d'Anglesola

73

Auxiliar de Qualitat

Mollerussa

08/06/2022

Per empresa càrnica. 1 any d'Experiència en Control
de producció. ESO finalitzada. Formació en Industria
Alimentària o Similar. Jornada complerta.

https://tuit.cat/dt6g2

EUROFIRMS

74

Mosso de magatzem

Granyanella

08/06/2022

Experiència mínima d'1 any. Tenir coneixements
d'informàtica. Horari partit a jornada complerta.

https://tuit.cat/Llw0p

EUROFIRMS

08/06/2022

CFGM d'administració. Experiència mínima d'1 any
en tasques admministratives. Les tasques: Suport al
departament de comptabilitat i qualitat, gestió
d'albarans i factures, atenció telefònica.

https://tuit.cat/353n2

EUROFIRMS

Operari/a d'envasat i etiquetat, càrrega, descàrrega i
08/06/2022 ubicació de mercaderies, gestió de comandes etc...
Jornada completa i horari partit.

https://cutt.ly/rJ2DypI

Randstad

75

Auxiliar administratiu/va

Granyanella

76

Operari/a de magatzem
amb certificat de
discapacitat

Lleida

77

Operari/a de neteja

Tàrrega

08/06/2022

Neteja d'instal·lacions. Jornada parcial i contracte
temporal.

https://cutt.ly/ZJ2XqYv

Randstad

78

Torner/a- fresador/a

Torrefarrera

08/06/2022

Tasques d'ajustador/a, maneig de torn i fresa i
montatge de maquinària. Experiència en el sector.

https://cutt.ly/0J2Xn2E

Randstad

79

Mecànic/a- montador/a

Torrefarrera

08/06/2022

Fabricació i muntatge de maquinària. CFGS
d'electromecànica i experiència en el sector.

https://cutt.ly/1J22pGo

Randstad

80

Operari/a de
manteniment

Aitona

08/06/2022

Manteniment correctiu i preventiu de la xarxa de rec,
reparació d'averies i soldadura.

https://cutt.ly/nJ22nrp

Randstad

81

Xòfer/ Repartidor

Tàrrega

08/06/2022

Mirar detalls a l'enllaç

https://cutt.ly/xJ2PTAs

ISPROX

82

Educador de la llar
d'infants

Torrelameu

07/06/2022

OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places
d'Educador de la llar d'infants. Termini: 27/06/2022

https://scur.cat/43E3MK

Ajuntament de
Torrelameu

83

Tècnic/a assessorament
laboral

Guissona

07/06/2022

Tècnic/a assessorament laboral

http://scur.cat/E07Z45

BonÀrea

84

Oficial d'Instal·lació
d'electricitat, climatització
i fontaneria (Tàrrega) (Ref.
439)

Tàrrega

07/06/2022

Realització i manteniments instal·lacions
d'electricitat, climatització i fontaneria

https://scur.cat/J8DCD2

Centre la
Solana

85

Muntador estructures
metàl·liques (Bellpuig)
(Ref. 484)

Bellpuig

07/06/2022 Muntatge d'instal·lacions d'estructures metàl·liques.

http://scur.cat/AFK458

Centre la
Solana

86

Soldador/a

Tàrrega

Experiència d'1 any en soldadura TIG MIL i muntatge
d'estructures. Formació CFGS/CFGM en sector metall
07/06/2022
i carnet de carretó elevador i pont grua. Català i
castellà parlat i escrit. Jornada complerta

87

Soldador/a

Tàrrega

Experiència de 2 anys en soldadura amb fil. ESO
07/06/2022 finalitzada. Valorable formació en soldadura. Jornada
complerta

https://tuit.cat/3wpCa

EUROFIRMS

88

Repartidor/a

Agramunt

07/06/2022

Experiència d'1 any. ESO finalitzada. Carnet C+ CAP
en vigor. Català i castellà correcte. Jornada complerta

https://tuit.cat/eLyrw

EUROFIRMS

https://tuit.cat/tfRQ8

EUROFIRMS

https://tuit.cat/CYXCc

EUROFIRMS

https://acortar.link/6wpvwl

Feina Activa

89

Responsable de compres i
recanvis

Mollerussa

GS d'administració i compres, mecànica i/o similar.
Nivell d'ofimàtica alt en Excel. Experiència mínima de
07/06/2022
2 anys en gestió de compres/recanvis ia l'àrea de
magatzems.

90

Conductor/a de camions

Fondarella

07/06/2022

91

Soldador/a

Tàrrega

Per empresa agrària. Experiència d'1 any conduint
camions. ESO Finalitzada i Carnet C+CAP en vigor.
Català i castellà parlats. Jornada complerta

Personal Operari per a la fabricació de maquinaria de
Sens fi, Cintes transportadores, elevadors, apiladors,
07/06/2022
desviadors, transferències, transportadors de rodets,
etc.

https://tuit.cat/cJlRD

EUROFIRMS

92

Administratiu/va

Cervera

93

Gerocultor/a

Urgell

94

Director de la Llar
d'Infants

95

Secretari interventor

96

97

Operari/a maquinista

Operari/a metall

Recepcionista per fer tasques d'atenció al públic,
gestió econòmica i administrativa del servei. Jornada
ocupacio@cerverapaeria.cat
07/06/2022
de 30h/setmanals en horari de tarda de dilluns a
divendres. Remuneració segons conven

07/06/2022

CFGS o certificat de professionalitat en l'àmbit de
l'atenció a persones depenents.

Sant Guim de
Freixenet

Ivars d'Urgell

Cervera

Cervera

TOT

gminguell@aspid.cat

ASPID

06/06/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Director de la Llar
d'Infants L'Esquirol. Termini: 23/06/2022

https://scur.cat/A366ZL

Ajuntament de
Sant Guim de
Freixenet

03/06/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Secretari interventor.
Termini: 20/06/2022

https://scur.cat/50AE8K

Ajuntament
d'Ivars d'Urgell

03/06/2022

Per empresa càrnica. Experiència d'1 any en control
de la producció i reparacions. CM o GS en Processos
Industrials o similars. Jornada complerta a torns
rotatius.

https://tuit.cat/uxgck

EUROFIRMS

03/06/2022

Experiència de 2 anys en el sector metall. ESO
finalitzada. Carnet de carretó elevador i pont grua.
Català i castellà parlat i escrit. Jornada complerta

https://tuit.cat/20fgX

EUROFIRMS

98

Electrecista Industrial

Mollerussa

Per empresa càrnica. Experiència de 2 anys en
instalació, manteniment i reparacions d'instalacions.
03/06/2022
GS en Electricitat. Jornada complerta. Horari a torns
rotatius

https://tuit.cat/NQdK6

EUROFIRMS

https://tuit.cat/i7MEg

EUROFIRMS

99

Tècnic/a de laboratori

Ivars d'Urgell

Experiència d'1 any en tasques de qualitat en
laboratori. CFGM/CFGS d'anàlisi i control de qualitat,
03/06/2022
tecnologia dels aliments o similar. o enginyeria
química o similar. Jornada complerta.

100

Soldador/a

Granyanella

03/06/2022

Experiència d'1 any en soldadura TIG-MIG. ESO
finalitzada. Català i Castellà Correctes. Jornada
complerta

https://tuit.cat/wu3Al

EUROFIRMS

101

Soldador/a

Castellserà

03/06/2022

CFGM/CFGS en soldadura o similars. Experiencia
mínima d'1 any. Horari de matí. Jornada complerta

https://tuit.cat/bdeLt

EUROFIRMS

102

Soldador/a

Anglesola

Experiència 2 anys en soldadura TIG-MIG-MAG.
02/06/2022 Nocions en lectura de plànols. ESO finalitzada. Català
i castellà correctes. Jornada complerta

https://tuit.cat/6Xyhl

EUROFIRMS

103

Operari/a pintura

Granyanella

Experiència d'1 any en pintura sector metall. ESO
02/06/2022 finalitzada. Català i castellà correctes. Jornada parcial
16h/setmana

https://tuit.cat/m6i00

EUROFIRMS

104

Dependent/a

Lleida

02/06/2022

Atenció a la clientela, preparació de comandes,
gestió de devolucions, reclacamacions i incidències.
Jornada parcial.

https://cutt.ly/CJAkQ0x

Randstad

105

Tècnic/a Comercial

Tàrrega

02/06/2022

Mirar detalls a l'enllaç

https://cutt.ly/aJ2AFH6

ISPROX

106

Personal d'administració i
serveis

Lleida

https://scur.cat/L4LADF

Universitat de
Lleida

107

Director/a de logistica &
Customer Service

A 20 minuts de
Lleida

01/06/2022

Diplomatura o llicenciatura, grau superior en
logística i transports o màster equivalents.
Experiència en direcció de logística i transport en
més de 10 anys.

https://tuit.cat/svbVy

Montañes Solé

https://tuit.cat/mq7DF

EUROFIRMS

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Personal
01/06/2022 d'administració i serveis per desenvolupar tasques de
recerca. Termini: 01/07/2022

108

Operari/a de Producció

Bellpuig

01/06/2022

Experiència de 2 anys en el sector industrial. Carnet
de carretó elevador i pont grua en vigor. ESO
Finalitzada. Català i Castellà parlats. Jornada
completa a torns rotatius

109

Operario/a Maquinista

Anglesola

01/06/2022

Requisits mínims: GM/GS en Electromecánica o
similar. Experiència mínima d'1 any. Català i castellà
correctes. Horari rotatiu, jornada complerta.

https://tuit.cat/S4ahS

EUROFIRMS

110

Enginyer tècnic i/o
arquitecte tècnic

VILA-SANA

01/06/2022

Es busca persona polivalent per a donar suport en les
tasques de disseny i redacció de projectes de
instal·lacions i activitats. Jornada complerta.

https://tuit.cat/wbOY1

IMO/GLOBAL
LLEIDA

111

Responsable oficina
tècnica

Balaguer

Empresa dedicada a la instal·lació de finestres i
01/06/2022 tancaments, situada a Balaguer, necessita incorporar
un/a Responsable Oficina Tècnica.

112

Administratiu

Cervera

31/05/2022

113

Tècnic de turisme

Agramunt

114

Recanvista

115

Manteniment
electromecànic
escorxador porc

116

Administració i
compatibilitat Empresa
ADM-1713

https://cutt.ly/5FvhnyO

Infofeina - Ref.
173114

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça d'Administratiu adscrit a la
unitat de contractació. Termini: 20/06/2022

https://scur.cat/35DBMN

Ajuntament de
Cervera

31/05/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Tècnic de turisme.
Termini: 30/06/2022

https://scur.cat/X2X0G2

Ajuntament
d'Agramunt

Guissona

31/05/2022

Recanvista - Tarda

http://scur.cat/E07Z45

BonÀrea

Guissona

31/05/2022

Manteniment electromecànic escorxador porc

http://scur.cat/E07Z45

BonÀrea

31/05/2022

Imprescindible coneixements informàtics/ofimàtica.
Experiència mínima de 3 anys. Funcions:
Comptabilitat i preparació d'impostos, gestió
cobraments, pagamants, etc..

https://tuit.cat/GFPt9

Psique

Mollerussa

117

118

Aprenent de soldador

Mecànic/a industrial

Cervera

Tàrrega

31/05/2022

Tasques a desenvolupar: Producció en cadenes de
producció del sector metàlic. Montatge i fabricació
de peçes. Control de qualitat. Jornada complerta.

https://tuit.cat/djPlf

ADECCO

31/05/2022

Experiència de 2 anys en reparació de màquines de
fred i hosteleria. Carnet de manipulador de
màquines de fred. Coneixements en mecànica,
electronica i electricitat. Jornada complerta

https://tuit.cat/O3OeL

EUROFIRMS

https://tuit.cat/OrFni

EUROFIRMS

119

Repartidor/a Carnet
C+CAP

Tàrrega

31/05/2022

Experiència d'1 any repartint amb camió. Carnet
C+CAP en vigor. Valorable carnet de carretó
elevador. ESO finalitzada. Català i castellà parlat i
escrit. jornada complerta

120

Soldador/a

Cervera

31/05/2022

Experiència de 2 anys en TIG-TAG-Fil Continu, Plegat
de xapa i interpretació de plànols. Jornada
complerta.

https://tuit.cat/K7V10

EUROFIRMS

https://tuit.cat/trUl4

EUROFIRMS

https://tuit.cat/nCbYs

Infofeina - Ref.
171282

121

Electromecànic/a

Mollerussa

31/05/2022

Per empresa càrnica, amb experiència de 3 anys.
CFGS en Electromecànica o similar. Coneixements
d'electrònica i automatismes industrials. Jornada
complerta

122

Gerent/a de negoci

l'Urgell

31/05/2022

Vetllar pel correcte desenvolupament dels projectes
d'acord amb la metodologia. Definir juntament amb
la propietat estratègies i noves opcions de negoci.

123

Operari/a de
manteniment

l'Urgell

31/05/2022

Persona encarregada del manteniment correctiu i
preventiu de la fàbrica, coneixement de soldadura,
hidràulica, electricitat i pneumàtica

https://tuit.cat/74pGn

Infofeina - Ref.
173891

124

Tècnic/a laboral

l'Urgell

31/05/2022

Departament de nova creació també s'haurà
d'assumir tasques de suport a funcions
administratives.

https://tuit.cat/rOIdy

Infofeina - Ref.
172503

125

Enginyer/a tècnic/a de
projectes

31/05/2022

Empresa de consultoria medioambiental i projectes
busca la incorporació d'un nou tècnic per ajudar al
desenvolupament del projecte empresarial de la
companyia

https://tuit.cat/t3Qhy

Infofeina - Ref.
173476

Experiència en manteniment i reparació de camions,
31/05/2022
autobusos, furgonetes, semiremolcs, muntatje de
rodes, frenòmetre, entre altres.

https://tuit.cat/6b558

Infofeina - Ref.
173484

https://tuit.cat/tfuVo

Infofeina - Ref.
175004

l'Urgell

126

Mecànic/a

La Segarra

127

Tècnic/a comercial
energies renovables

Mollerussa

31/05/2022

Empresa amb una gran solidesa i un fort
reconeixement.
Treball indefinit amb una sector en creixement.
Bon ambient laboral.

128

Instal·lador/a de plaques
fotovoltaiques

Pla d'Urgell

31/05/2022

Realització d'instal·lacions fotovoltaiques
d'autoconsum, industrials i manteniments.

https://cutt.ly/hDzLsUb

Infofeina Ref. 172142

129

Instal·lador/a de plaques
fotovoltaiques

Lleida

31/05/2022

Realització d'instal·lacions fotovoltaiques
d'autoconsum, industrials i manteniments.

https://tuit.cat/hI45a

Infofeina Ref. 174927

130

Responsable de compres

Urgell

Es responsabilitzarà de realitzar totes les compres de
31/05/2022
subministres i material que necessita l'empresa.
Jornada completa de dilluns a divendres.

https://tuit.cat/pHeoa

Infofeina - Ref.
172345

https://tuit.cat/wtf8z

Infofeina - Ref.
171903

131

Export & Logístics Officer

Pla d'Urgell

31/05/2022

Tasques de suport logístic a la venta, enviament
d'ofertes i seguiment d'enviaments. Fer seguiments
de càrregues. Atenció al client, etc...

132

Tècnic/a RRHH

Agramunt

30/05/2022

Mirar detalls a l'enllaç

https://cutt.ly/JJ2Avu8

ISPROX

Xòfer/a internacional

Les Borges
Blanques

27/05/2022

No s'haurà de realitzar tasques de càrrega i
descàrrega. Experiència en rutes internacionals.
Disponibilitat caps de setmana alterns. Disposar de
CAP + Tacògraf i de carnet C1+E vigents.

https://acortar.link/prRZjG

ADECCO

134

Personal de neteja

Les Borges
Blanques

26/05/2022

OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places de
Personal de neteja. Termini: 15/06/2022

https://scur.cat/NJN6A3

Ajuntament de
les Borges
Blanques

135

Camarer/a

Tàrrega

26/05/2022

Experiència mínima 1 any. Jornada complerta.
Disponibilitat d'horari partit. Incorporació
immediata.

https://acortar.link/sl6xEZ

ADECCO

25/05/2022

És dispondrà d'un pla de desenvolupament
professional personalitzat per poder establir el seu
propi negoci. Nivell de formació mínima de Graduat
en ESO o equivalent.

albert.maza@generali.com
626 052 881

Consell
Comarcal de
l'Urgell

133

136

Agent pla de carrera

Lleida

137

138

Tècnic/a de Cultura

Caixer amb discapacitat

Procés de selecció per a la substitució de les
possibles baixes, vacances i per a cobrir les
necessitats ocasionals i previsibles, de tècnic/a de
cultura a l'Espai Companys, i per a la creació d’una
borsa de treball

https://tuit.cat/ncJB1

Consell
Comarcal de
l'Urgell

Lleida

Persones amb discapacitat: Serà necessari disposar
d'un Certificat de Discapacitat oficial igual o superior
25/05/2022
al 33% .Realitzar el cobrament a la caixa.Tasques de
facturació i de gestió derivades.

https://acortar.link/wvf5i1

ADECCO

https://acortar.link/TRxzG8

Montañes Solé

https://acortar.link/ujs9nZ

ADECCO

El Tarròs
(Tornabous)

25/05/2022

139

Controller-supervisor/a
administrativa

Lleida

Imprescindible experiència en tasques de Controller,
contabilitat general i analítica, fiscalitat, etc.
24/05/2022
Formació acadèmica. C. Empresarials, ADE o similar.
Jornada complerta

140

Carretoner/a

Mollerussa

Experiència mímima d'1 any, imprescindible disposar
24/05/2022 de carnet de carretoner/a vigent. Jornada complerta
de dilluns a divendres.

141

Peó Polivalent

Calonge de
Segarra

23/05/2022

Cal estar a l'atur i inscripció al SOC. Contracte de 5
mesos. Consultar bases a enllaç posterior adjunt.
Inscripcions de 24 de maig a 7 de juny de 2022

https://tuit.cat/874xe

Consell
Comarcal de
l'Urgell

142

Auxiliar de màqueting
amb certificat de
discapacitat

23/05/2022

Suport al departament de marketing: community
Manager, realització de cartelleria, manteniment de
catàlegs. Imprescindible certificat de discapacitat i
vehicle.

lmiranda@aspid.cat

ASPID

Alcarràs

143

Auxiliar administratiu amb
certificat de discapacitat

144

Teleoperador/a amb
certificat de discapacitat

145

Ajudant de cambrer/a a
les piscines

146

Ajudant de cuiner/a a les
piscines

Alcarràs

23/05/2022

Indispensable: CFGS en administració, certificat de
discapacitat, català, castellà i B1 d'anglés.

lmiranda@aspid.cat

ASPID

imartinez@aspid.cat

ASPID

Lleida

Recepció i emissió de trucades, ús de software i
23/05/2022 hardward, gestió de tràmits en funció dels protocols.
Català, castellà i anglés.

Nalec

Es valorarà experiència com a cambrer/a i atenció al
client, domini del català. Disponibilitat del 27 de juny elcafedenalec@gmail.com /
20/05/2022
675661565
al 31 de juliol d’11 a 16h. Dilluns festius. Jornada de
30h/setmanals. Bon ambient de treball

Consell
Comarcal de
l'Urgell

Nalec

Experiència en el sector. Disponibilitat: de l’1 d’agost
al 4 de setembre de dimarts a dissabtes d’11.30 a elcafedenalec@gmail.com /
20/05/2022
675661565
15h i de 19.30 a 23.00 i diumenges d’ 11.30 a 16.30
(diumenges tarda i dilluns festiu).

Consell
Comarcal de
l'Urgell

Granyanella

19/05/2022

Experiència soldant TIG-MIG Fil Continu i muntatge
d'estructures. ESO finalitzada. Català i castellà
correctes. Jornada complerta

https://tuit.cat/ip4g5

EUROFIRMS

https://tuit.cat/tYxfr

Enfoc - Grup
alba

Trucar al 973 533097

TOT

147

Oficial Soldador/a

148

Tècnic/a acompanyament
a la vida autònoma

Tàrrega

Tècnic/a d’integració social o Terapauta ocupacional
per a tasques d'acompanyament en les necessitats
19/05/2022
de la persona, en relació a la vida autònoma en el
domicili

149

Conductor/a Camió Grua

Cervera

18/05/2022

Empresa familiar del sector construcció busca xofer
camió grua amb experiència, carnet C1.

150

Oficial electricitat i
lampisteria (Ref. 524)

Cervera

17/05/2022

Oficial electricitat i lampisteria (Cervera) (Ref. 524)

http://scur.cat/M49L5J

Centre la
Solana

151

Oficial 3a.
Electromecànica Industrial
(Ref. 523)

Tàrrega

17/05/2022

Oficial 3a. Electromecànica Industrial (Tàrrega) (Ref.
523)

http://scur.cat/FCD4BH

Centre la
Solana

152

Ajudant/a de
manteniment

Tàrrega

17/05/2022

Cal formació professional en manteniment per
programació i manteniment de maquinària
industrial.

https://tuit.cat/LVicR

ADECCO

153

Venda de Pirotècnia
(Tàrrega) (Ref. 511)

16/05/2022

Recepció de l'estock, col·locació de material,
atenció al client i assessorament, venda dels
productes.

http://scur.cat/JEKNDY

Centre la
Solana

https://tuit.cat/hh3ij

ADECCO

Tàrrega

154

Carretoner/a

Tàrrega

16/05/2022

Experiència en magatzem amb carretó elevador o
retràctil. Carnet vigent de carretó elevador. Torns
rotatius. Jornada complerta.

155

Tècnic/a atenció a
persones en situació de
dependència

Urgell

16/05/2022

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

https://cutt.ly/EI1tjbH

Enfoc - Grup
Alba

156

Controller Financer

Lleida

12/05/2022

ADE, Econòmiques o similar. Coneixements: finances,
pressupostos, quadres de Comandament,
coneixements en fons d’inversions i participacions.

https://cutt.ly/LHBrjF9

Òptima

157

158

159

160

161

162

Carretoner/a

Enginyer/a Projectes

Administratiu/va
comptable

Delliniant/a

Muntador/a d'estructures

Administratiu/va

Agramunt

Experiència d'1 any i carnet vigent de carretó
12/05/2022 elevador. Contractació per l'empresa a temps parcial
a torns. Contracte indefinit

https://tuit.cat/J2Inq

ADECCO

Agramunt

Per empresa agroalimentària. Experiència d'1 any en
gestió de projectes mediambientals. Formació
12/05/2022
mínima CFGS en Medi Ambient, Enginyeria Tècnica,
Ciències ambientals o similars.

https://tuit.cat/jaU5t

ADECCO

Mollerussa

12/05/2022

FPII/CFGS en Administració, Comptabilitat o similar,
ADE o similar. Carnet de conduir i vehicle propi.
Domini del PGC i eines informàtiques. Contracte
indefinit a jornada complerta

https://tuit.cat/BnpRx

ADECCO

Mollerussa

12/05/2022

Experiència d'1 any en projectes nous o
modificacions. Formació en Enginyeria Tècnica o
Industrial, Arquitectura o similar. Coneixement de
software de deliniació i disseny.

https://tuit.cat/Fr185

ADECCO

Mollerussa

Experiència en muntatges industrials, coneixements
de mecànica i eletricitat. Coneixement en tot tipus
12/05/2022
d'eines i interpretació de plànols. Jornada complerta
temps indefinit

https://tuit.cat/hlGb1

ADECCO

Anglesola

CFGM en administració, experiència sector
administratiu i coneixements informàtics.
Experiència de 2 anys. Contracte indefinit a jornada
complerta

administracio@vidalamill.co
m

Consell
Comarcal de
l'Urgell

11/05/2022

163

Carretoner/a

Cervera

11/05/2022

Experiència d'1 any i carnet vigent de carretó
elevador. Us de pont grua. Contracte temporal a
temps complert

https://tuit.cat/bfC3H

ADECCO

164

Professionals Soldadura

Cervera

10/05/2022

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

https://cutt.ly/sHc7eJi

Enfoc - Grup
alba

165

Transportista/camió grua

Cervera

10/05/2022

Serveis amb camió grua, camió gancho i camions de
contenidors de cadenes.

https://cutt.ly/iHc7cxw

Enfoc - Grup
alba

https://tuit.cat/Zce3T

Montanés i
Solé

166

Export&Logistics Officer

Mollerussa

09/05/2022

Formació amb logística i exportació i experiència de
2 anys. Persona resolutiva, organitzada i eficient.
Nivell alt d'anglès i valorable francès. Jornada
complerta i estabilitat laboral

167

Personal Fontaneria i/o
electricitat

Bellpuig

09/05/2022

Coneixements de fontaneria i electricitat,
disponibilitat de carnet de conduir, persona
polivalent, dinàmica i amb capacitat d'improvització.

https://cutt.ly/FGSLzQa

Enfoc - Grup
Alba

09/05/2022

Transport de materials (no pesants) entre els
diferents centres de treball de l'empresa.
Tasques de peonatge dins el procés productiu de
l'empresa (fabricació, confecció, comercialització i
distribució de productes textils)

https://cutt.ly/LGSK86n

Enfoc - Grup
Alba

168

Repartidor/a (Certificat de
discapacitat)

La Fuliola

169

Agent Comercial de RRHH

Tàrrega

https://tuit.cat/qif79

ADECCO

04/05/2022

Ajudant/a de cuina amb experiència per restaurant.
ESO Finalitzada. Carnet de manipulació d'aliments.
Jornada complerta i contracte indefinit

calmenut1@gmail.com

Consell
Comarcal de
l'Urgell

https://acortar.link/Z6WE0p

Montanés i
Solé

https://acortar.link/2fpwuH

Òptima

170

Ajudant/a de cuina

171

Encarregat/da
Coordinador/a de
producció

a 15 min. de
Lleida

04/05/2022

Enginyeria Mecànica. Formació en fabricació
mecànica, disseny industrial o equivalent. Domini
d’AutoCad, SolidWorks, Adobe Illustrator o similars,
Excel

172

Cap de recepció

Monestir de les
Avellanes

27/04/2022

FGS Hosteleria i Turisme o similar.
Coneixements excel·lents d’atenció al client i
procediments de gestió i comptabilitat.

Tàrrega

26/04/2022

CFGS en administració i gestió d'empreses o similar.
Experiència en control i gestió de personal, stocks,
compres, i traçabilitat de les gestions. Permís de
conduir B. Contracte indefinit

ocupacio@urgell.cat

Consell
Comarcal de
l'Urgell

Tàrrega

Especejament, realització i interprètació de plànols
26/04/2022 en AUTOCAD. CFGS Edificació i obra civil, mecànica o
similar. Permís de conduir B. Contracte indefinit.

ocupacio@urgell.cat

Consell
Comarcal de
l'Urgell

173

174

Administratiu/va

Tècnic/a de projectes

Belianes

05/05/2022

Estudis Universitaris en RRHH, ADE, Psicologia o
similar. 6 mesos d'experiència comercial oferint
serveis a empreses. Jornada complerta. Contracte
indefinit

Valorable CFGM o CFGS
Electromecànica/mecatrònica. Imprescindibles
25/04/2022 coneixements en mecànica i electricitat industrial i
soldadura i experiència. Contracte indefinit a jornada
complerta

175

Electromecànic/a

Agramunt

176

Netejador/a

per la zona de
MollerussaBellpuig

20/04/2022

177

Cuiner i/o Ajudant de
cuina

Castellserà

19/04/2022

178

Tècnic/a de manteniment
industrial

179

Atenció a les visites i
vigilància Sales de Museu

180

Assesor/a Venedor/a
mobles de cuina i banys

Tàrrega

Castellserà

Tàrrega

https://tuit.cat/TWTiG

ADECCO

6-13 ( contracte de 26-30 h setmanals)

francesc@netegeslleida.com

Consell
Comarcal de
l'Urgell

Dimarts a Diumenge, Serveis de Migdia i Nit

lacasadelsangels@maglari.c
om

Consell
Comarcal de
l'Urgell

https://tuit.cat/sM4Di

ADECCO

lacasadelsangels@maglari.c
om

Consell
Comarcal de
l'Urgell

rrhh@seguiclima.com

Consell
Comarcal de
l'Urgell

3 anys d'experiència. CFGS o FPII en Electricitat
industrial o similar. Es valorarà Anglès, Programació i
12/04/2022
Robòtica. Jornada complerta a torns intensius
rotatius

08/04/2022

05/04/2022

Formació en Turisme i/o en Gestió Cultural

Grau en Disseny d'Interiors

181

182

183

Cambrer/a

Cuiner/a

Emprenedors/es

Per fer de cambrer/a de maig a setembre

Portar CV a Plaça dels
Àlbers, 10 Tàrrega

Consell
Comarcal de
l'Urgell

jcarrera@ccsegarra.cat

TOT

Tàrrega

04/04/2022

Cervera

Cuinar àpats per a residents de la residència, i fer les
dietes especials sol·licitades. Jornada de 40 h.
28/03/2022
Contracte per a suplències. Amb experiència en lloc
similar

Cervera

Empresa asseguradora, cerca persones que vulguin
desenvolupar un Pla de Carrera Professional creant el
ocupacio@cerverapaeria.cat
11/02/2022
seu propi negoci. Ofereix: Formació a càrrec
empresa.

TOT

