
OFERTA DE FEINA EMPRESA - LLOC DATA REQUISITS, PERFIL SOL·LICITAT, DESCRIPCIÓ ACCÉS A L'OFERTA ORIGEN

1
Operari/a amb Cert. de 

discapacitat
Tàrrega 27/06/2022

Disposes d´un certificat de discapacitat reconguda i 

estàs en situació d´atur? Busquem operari/a per 

Tàrrega. Contracte d´un any i jornada complerta

rmartinezm.inserta@fundac

iononce.es
Portalento

2
Operari/a amb Cert. de 

discapacitat
Bellpuig 27/06/2022

Disposes d´un certificat de discapacitat reconguda i 

estàs en situació d´atur? Busquem operari/a per 

Bellpuig. Contracte d´un any i jornada complerta

rmartinezm.inserta@fundac

iononce.es
Portalento

3 Jardineris/es Lleida 27/06/2022

Disposes d´un certificat de discapacitat reconguda i 

estàs en situació d´atur? Busquem jardiners/es per 

Lleida. Contracte d´un any i jornada complerta i/o 

mitja jornada

rmartinezm.inserta@fundac

iononce.es
Portalento

4

Manteniment de 

Maquinària Industrial 

(Ref. 543)

Barbens 27/06/2022
Manteniment preventiu i correctiu de la maquinària 

industrial de processament i envassat
https://scur.cat/F9YNXG

Centre la 

Solana

BUTLLETÍ D'OFERTES

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.

dimarts, 28 / juny / 2022

https://scur.cat/F9YNXG


5 Cambrer/a (Ref. 531) Verdú 27/06/2022

Restaurant de cuina tradiccional catalana de Verdú 

necessita incoporar personal de sala amb 

experiència.

https://scur.cat/26CN8K
Centre la 

Solana

6

Auxiliar de Cuina per la 

temporada d'estiu (Ref. 

500)

Torà 27/06/2022
Preparació dels productes. Cocció i preparació de 

plats i els acompanyaments
http://scur.cat/65G80H

Centre la 

Solana

7
Cambrer/a de caps de 

setmana (Ref. 501)
Torà 27/06/2022

Preparar i organitzar les taules, cadires i tot el servei 

de taula. Rebre i acomodar la clientela.
http://scur.cat/CLGENX

Centre la 

Solana

8

Neteja de vidres i 

fregadora mecànica (Ref. 

534)

Tàrrega 27/06/2022

Neteja de vidres, conducció de hidronetejadora, 

Conducció de fregadora mecànica i abrillantadora. 

Imprescindible carnet de conduir

https://scur.cat/LCAY22
Centre la 

Solana

9

Auxiliar de soldadura i 

instal·lació d'estructures 

metàl·liques per a la 

construcció (Ref. 532)

Tàrrega 27/06/2022
Auxiliar de soldadura i instal·lació d'estructures 

metàl·liques per a la construcció
https://scur.cat/90PN5E

Centre la 

Solana

10

Personal de Cuina per a 

càtering i col·lectivitats 

(Ref. 473)

Tàrrega 27/06/2022 Personal de Cuina per a càtering i col·lectivitats http://scur.cat/5JGAKY
Centre la 

Solana

https://scur.cat/26CN8K
http://scur.cat/65G80H
http://scur.cat/CLGENX
https://scur.cat/LCAY22
https://scur.cat/90PN5E
http://scur.cat/5JGAKY


11

Professor/a de repàs de 

Matemàtiques i Ciències 

(Ref. 512)

Tàrrega 27/06/2022

Preparar la docència i la matèria adaptada a 

l'alumnat, vetllar pel desenvolupament personal de 

l'alumnat

http://scur.cat/3H232A
Centre la 

Solana

12
Professor/a d'anglès (Ref. 

541)
Tàrrega 27/06/2022

Acadèmia de Tàrrega necessita incorporat 

professionals de l'Educació per realitzar classes de 

llengua anglesa

https://scur.cat/84DFX3
Centre la 

Solana

13
Expenedor/a de 

combustible (Ref. 540)
Granyanella 27/06/2022

Expenedor de combustible per automòbils, camions i 

motocicletes
https://scur.cat/9AA09G

Centre la 

Solana

14 Operari/a de magatzem Lleida 27/06/2022
Càrrega, descàrrega i ubicació de mercaderies. 

Treball a dies solts.
https://cutt.ly/lKAaH7q Randstad

15 Personal sociosanitari Urgell 27/06/2022

Tasques de suport en les activitats de la vida diària 

en una residència d'atenció a persones d'edat 

avançada. Horari de cap de setmana.

gminguell@aspid.cat ASPID

16
Operari/a de la 

construcció
Anglesola 27/06/2022 Tasques de la cosntrucció i experiència en el sector. gminguell@aspid.cat ASPID

17
Operari/a de 

manteniment
l'Urgell 27/06/2022

Persona encarregada del manteniment correctiu i 

preventiu de la fàbrica, coneixement de soldadura, 

hidràulica, electricitat i pneumàtica

https://tuit.cat/74pGn
Infofeina - Ref. 

173891

18
Instal·lador/a de plaques 

fotovoltaiques
Lleida 27/06/2022

Realització d'instal·lacions fotovoltaiques 

d'autoconsum, industrials i manteniments.
https://tuit.cat/hI45a

Infofeina - 

Ref. 174927

http://scur.cat/3H232A
https://scur.cat/84DFX3
https://scur.cat/9AA09G
https://cutt.ly/lKAaH7q
https://tuit.cat/74pGn
https://tuit.cat/hI45a


19 Responsable de compres Urgell 27/06/2022

Es responsabilitzarà de realitzar totes les compres de 

subministres i material que necessita l'empresa. 

Jornada completa de dilluns a divendres.

https://tuit.cat/pHeoa
Infofeina - Ref. 

172345

20 Mecànic/a La Segarra 26/06/2022

Experiència en manteniment i reparació de camions, 

autobusos, furgonetes, semiremolcs, muntatje de 

rodes, frenòmetre, entre altres.

https://tuit.cat/6b558
Infofeina - Ref. 

173484

21
Enginyer/a tècnic/a de 

projectes
l'Urgell 25/06/2022

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

22
Responsable oficina 

tècnica
Balaguer 25/06/2022

Empresa dedicada a la instal·lació de finestres i 

tancaments, situada a Balaguer, necessita incorporar 

un/a Responsable Oficina Tècnica.

https://cutt.ly/5FvhnyO
Infofeina - Ref. 

173114

23 Infografista Tàrrega 24/06/2022
Fer, actualitzar catàlegs en diferents idiomes, full de 

mà, newsletter, etiquetes de productes.
https://acortar.link/ycGSq1 Infojobs

24
Auxiliar de productes 

frescs
Tàrrega 24/06/2022

Carrefour és una empresa líder en comerç 

d'alimentació i distribució i volem que iniciïs una 

carrera professional plena de possibilitats amb els 

nostres millors professionals.

https://acortar.link/pTYKBW Infojobs

https://tuit.cat/pHeoa
https://tuit.cat/6b558
https://tuit.cat/t3Qhy
https://cutt.ly/5FvhnyO
https://acortar.link/ycGSq1
https://acortar.link/pTYKBW


25 Muntador/a elèctric Tàrrega 24/06/2022

El/la candidat/ada seleccionat farà tasques de 

muntatge en la línia assignada, complint amb els 

procediments, instruccions i les normes de qualitat 

establertes.

https://acortar.link/zKMbH

O
Infojobs

26
Tècnic/a comercial 

energies renovables
Mollerussa 24/06/2022

Empresa amb una gran solidesa i un fort 

reconeixement.

Treball indefinit amb una sector en creixement.

Bon ambient laboral.

https://tuit.cat/tfuVo
Infofeina - Ref. 

175004

27
Instal·lador/a de plaques 

fotovoltaiques
Pla d'Urgell 24/06/2022

Realització d'instal·lacions fotovoltaiques 

d'autoconsum, industrials i manteniments.
https://cutt.ly/hDzLsUb

Infofeina - 

Ref. 172142

28 Export & Logístics Officer Pla d'Urgell 24/06/2022

Tasques de suport logístic a la venta, enviament 

d'ofertes i seguiment d'enviaments. Fer seguiments 

de càrregues. Atenció al client, etc...

https://tuit.cat/wtf8z
Infofeina - Ref. 

171903

29 Electricista Les Garrigues 24/06/2022

Manteniment per la temporada d'estiu amb 

possibilitat de continuar a l'empresa. Experiència en 

instal·lacions i reparacions elèctriques, climatització i 

fontaneria. Jornada completa.

https://tuit.cat/2qQS1
Infofeina - Ref. 

174821

30
Responsable Admin i 

finances
Agramunt 23/06/2022

Llicenciatura en Administració o Finances. 

Experiència en llocs similars d'almenys dos 

anys.Maneig d'eines informàtiques.

https://acortar.link/9LAXdF Infojobs

31 Professor/a d´idiomes Mollerussa 23/06/2022

Busquem persona amb un nivell alt d'anglès (nivell 

C1), per impartir classes presencials en algun dels 

nostres centres de Mollerussa o Arbeca.

https://acortar.link/fiX810 Infojobs

https://acortar.link/zKMbHO
https://acortar.link/zKMbHO
https://tuit.cat/tfuVo
https://cutt.ly/hDzLsUb
https://tuit.cat/wtf8z
https://tuit.cat/2qQS1
https://acortar.link/9LAXdF
https://acortar.link/fiX810


32 Auxiliar Administratiu/va Tàrrega 23/06/2022 Veure condicions a l´oferta https://acortar.link/8uCAxp Feina Activa

33 Administratiu/va Borges Blanques 23/06/2022 Títol de grau. Experiència de dos anys. https://acortar.link/t1q5uA Feina Activa

34 Arquitecte/a Lleida 23/06/2022
Arquitecte, Arqutecte Tècnic o Enginyer de 

l'Edificació, titulat els últims 2 anys.
https://acortar.link/d7HXcT Feina Activa

35 Psicòleg Lleida 23/06/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Titulat superior psicòleg 

al CAD Lleida dels Serveis Territorials a Lleida. 

Termini: 04/07/2022

https://scur.cat/37ZHGB

Departament 

de Drets 

Socials

36
Oficial 3a. 

Electromecànica Industrial
Tàrrega 23/06/2022

un/a Oficial Electromecànic Industrial, amb amplis 

coneixements en maneig d'equips robotitzats i PLC's.
https://scur.cat/YB37G6

HELPOINT 

SERVEIS

37

Oficial d'instal·lació 

d'electricitat, aigua i 

telecomunicacions

Bellvís 23/06/2022

Tècnic/a especialista per a treballs d'instal·lacions 

d'electricitat, telecomunicacions, aigua al sector 

domèstic i residencial.

https://scur.cat/PLAYJ5
HELPOINT 

SERVEIS

38
Instal·lació de plaques 

Fotovoltaiques
Mollerussa 23/06/2022

Instal·lació de plaques solar fotovotaiques per a 

client important del sector energia renovable situat a 

Mollerusa

https://scur.cat/6ADYYM
HELPOINT 

SERVEIS

39 Fontaner/a - Electricista Mollerussa 23/06/2022

Manteniment d'instal·lacions d'electricitat i aigua per 

incorporar-se a la plantilla d'una empresa de 

Mollerussa de manera estable

https://scur.cat/D48JZL
HELPOINT 

SERVEIS

https://acortar.link/8uCAxp
https://acortar.link/t1q5uA
https://acortar.link/d7HXcT
https://scur.cat/37ZHGB
https://scur.cat/YB37G6
https://scur.cat/PLAYJ5
https://scur.cat/6ADYYM
https://scur.cat/D48JZL


40

Auxiliar de soldadura i 

instal·lació d'estructures 

metàl·liques per a la 

construcció (Ref. 532)

Tàrrega 23/06/2022
Auxiliar de soldadura i instal·lació d'estructures 

metàl·liques
https://scur.cat/2GY2F5

Centre la 

Solana

41 Repartidor/a C+CAP Tàrrega 23/06/2022

ESO finalitzada, carnet de conduir C+CAP en vigor, 

carnet de carretoner elevadora valorable 

positivament.Experiència mínima d'1 any realtzant 

tasques de repartidor en camió.

https://tuit.cat/qSxyj EUROFIRMS

42 Operari/a maquinista Bellpuig 23/06/2022

ESO finalitzada, carnet de carretó elevador valorable 

positivament. Experiència mínima de dos anys en 

empreses agroalimentàries

https://tuit.cat/2tk0y EUROFIRMS

43 Operari/a Depuradora Mollerussa 23/06/2022

ESO finalitzada. Carnet de carretó elevador en vigor. 

Experiència mínima d'1 any com a operari/A 

Depuradora.

https://tuit.cat/b84E2 EUROFIRMS

44 Electromecànic/a Agramunt 23/06/2022

Manteniment prventiu i correctiu de la maquinària 

de l'empresa. CFGM/CFGS en mecànica, 

manteniment. Jornada completa i treball a torns.

https://cutt.ly/kKAvaKQ Randstad

45 Personal Construcció Anglesola 23/06/2022

Tasques de construcció, rehabilitació i aïllaments de 

façanes. Experiència en construccions, 

imprescindible carnet de conduir.

sanahuja.suroisate@gmail.c

om

Consell 

Comarcal de 

l'Urgell

46 Treball Social CRAE Les Garrigues 23/06/2022

Es imprescindible tenir titulació de Treball Social 

(grau o diplomatura). Feina estable. Es valorarà 

experiència en salut mental i en l'àmbit de la 

infància.

https://tuit.cat/gzaZo
Infofeina - Ref. 

175313

https://scur.cat/2GY2F5
https://tuit.cat/qSxyj
https://tuit.cat/2tk0y
https://tuit.cat/b84E2
https://cutt.ly/kKAvaKQ
mailto:sanahuja.suroisate@gmail.com
mailto:sanahuja.suroisate@gmail.com
https://tuit.cat/gzaZo


47
Coordinador/a Formació 

continua
Tàrrega 23/06/2022

Graduat/da en ciències socials amb experiència en la 

gestió i coordinació de programes de formació per a 

l'ocupació i amb coneixements de les plataformes 

GIA, qBid i Conforcat.

https://tuit.cat/rMdfj
Enfoc - Grup 

alba

48

Professor/es d'anglès i 

francès per al curs 

2022/2023

Tàrrega 23/06/2022

Es requereix mínim un C1 en l'idioma a impartir i 

experiència previa donant classes a diferents grups 

d'edat. Jornada parcial o completa en contracte fixe-

discontinu.

https://tuit.cat/NYflW
Enfoc - Grup 

alba

49
Operari/a muntatge de 

mobles
Lleida 23/06/2022

Es imprescindible coneixements en el sector del 

fred/calor industrial. Jornada completa per torns 

rotatius.

https://tuit.cat/75FpC Sinergie

50 Muntador/a elèctric Tàrrega 23/06/2022
Es requereix experiència i coneixements en 

electricitat. Coneixements de lectura de planells.
https://tuit.cat/o1E5C Sinergie

51 Recanvista Lleida 23/06/2022
Es requereix carnet de conduir i experiència. Jornada 

completa en torn partit de dilluns a divendres.
https://tuit.cat/WbwAD Sinergie

52 Odontòleg/a Tàrrega 22/06/2022 Veure condicions a l´oferta https://acortar.link/3sy8nG Infojobs

53 Conductor/a C+CAP Tàrrega 22/06/2022

S´ofereix: Jornada completa, horari de dilluns a 

divendres. Disponibilitat horària per a les diferents 

rutes. Contractació estable i salari segons convenir.

https://acortar.link/zqmL3b Infojobs

https://tuit.cat/rMdfj
https://tuit.cat/NYflW
https://tuit.cat/75FpC
https://tuit.cat/o1E5C
https://tuit.cat/WbwAD
https://acortar.link/3sy8nG
https://acortar.link/zqmL3b


54 Operari/a depuradora Tàrrega 22/06/2022
La teva missió serà mantenir la depuradora neta i en 

òptimes condicions
https://acortar.link/6cp66f Infojobs

55 Personal de neteja Lleida 22/06/2022

Busquem persona responsable de neteja per a 

restaurant situat en Lleida capital. 2 anys 

d´experiència

https://acortar.link/awEcuN Feina Activa

56
Titulat superior 

especialitat salut pública
Lleida 22/06/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Titulat superior 

especialitat salut pública. Termini: 30/06/2022
https://scur.cat/X2H0K4

Departament 

de Salut

57 Secretari interventor Tàrrega 22/06/2022

OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de Secretari 

interventor del Servei d'Assistència Tècnica 

Municipal. Termini: 12/07/2022

https://scur.cat/4E6XND

Consell 

Comarcal de 

l'Urgell

58 Soldador/a Tàrrega 22/06/2022

Experiència d'1 any en soldadura TIG MIL i muntatge 

d'estructures. Formació CFGS/CFGM en sector metall 

i carnet de carretó elevador i pont grua.

https://tuit.cat/cJlRD EUROFIRMS

59 Soldador/a Tàrrega 22/06/2022

Experiència de 2 anys en soldadura amb fil. ESO 

finalitzada. Valorable formació en soldadura. Jornada 

complerta

https://tuit.cat/3wpCa EUROFIRMS

60 Tècnic/a de projectes Tàrrega 22/06/2022
GM/GS en Delineació, Obra Civil, Mecànica o similar. 

Experiència mínima de dos anys en delineació.
https://tuit.cat/488Ft EUROFIRMS

https://acortar.link/6cp66f
https://acortar.link/awEcuN
https://scur.cat/X2H0K4
https://scur.cat/4E6XND
https://tuit.cat/cJlRD
https://tuit.cat/3wpCa
https://tuit.cat/488Ft


61 Auxiliar administratiu/va Tàrrega 22/06/2022
GM en l'àmbit de l'administració, experiència mínima 

de 2 anys en tasques administratives o similar.
https://tuit.cat/3v457 EUROFIRMS

62 Repartidor/a Agramunt 22/06/2022
Experiència d'1 any. ESO finalitzada. Carnet C+ CAP 

en vigor. Català i castellà correcte. Jornada complerta
https://tuit.cat/eLyrw EUROFIRMS

63 Electromecànic/a Bellpuig 22/06/2022

GM/GS en Electromecànica o similar. Experiencia 

mínima de dos anys treballant en manteniment de 

maquinària industrial.

https://tuit.cat/OshV7 EUROFIRMS

64 Tècnic/a de Manteniment Guissona 22/06/2022

Experiència de 2 anys en manteniment d'equips 

industrials. GM/GS en electromecànica, mecànica, 

electricitat o similar.

https://tuit.cat/5kXx7 EUROFIRMS

65 Operari/a del vidre Lleida 22/06/2022

Tallar i polir vidre i muntatge de finestres, portes, 

toldos i mosquiteres. Experiència en el sector, 

jornada completa i horari partit.

https://cutt.ly/9KAa2Ou Randstad

66 Fontaner/a Bellpuig 22/06/2022
Realitzar i reparar instal·lacions de fontaneria i 

manteniment d'aquestes. CFGM en fontaneria.
https://cutt.ly/1KAvWKD Randstad

67
Repartidor/a de 

paqueteria
Lleida 22/06/2022

Càrrega id escàrrega de paquets i distribució de la 

paqueteria amb furgoneta d'empeesa per la 

provincia de lleida.

https://cutt.ly/tKATZwY
IMAN 

temporing

https://tuit.cat/3v457
https://tuit.cat/eLyrw
https://tuit.cat/OshV7
https://tuit.cat/5kXx7
https://cutt.ly/9KAa2Ou
https://cutt.ly/1KAvWKD
https://cutt.ly/tKATZwY


68 Dependent/a Lleida 22/06/2022
Atendre, orientar i assessorar a la clientela, control 

d'estocs, reposició de productes.
https://cutt.ly/uKANYXz Marlex

69 Gerent/a de negoci l'Urgell 22/06/2022

Vetllar pel correcte desenvolupament dels projectes 

d'acord amb la metodologia. Definir juntament amb 

la propietat estratègies i noves opcions de negoci.

https://tuit.cat/nCbYs
Infofeina - Ref. 

171282

70 Cuidador / Gerocultor Torà 21/06/2022

OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places de 

Cuidador / Gerocultor per la Residència municipal. 

Termini: 11/07/2022

https://scur.cat/JPEB3D
Ajuntament de 

Torà

71 Auxiliar administratiu Lleida 21/06/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça d'Auxiliar administratiu a 

l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada. Termini: 

01/07/2022

https://scur.cat/X0Z3N5

Departament 

d'Acció 

Climàtica, 

Alimentació i 

72 Soldador/a Tàrrega 21/06/2022
Experiència mínima de 2 anys. GM en metall. Jornada 

complerta. 40h/setmana
https://tuit.cat/XZgm8 EUROFIRMS

73 Conductor/a Tàrrega 21/06/2022

Repartir mecaderies poer la zona de l'Urgell, 

Noguera, Segrià i Tarragona. Carnet C1+ CAP+ 

Tacògraf.

https://cutt.ly/KKAEUxz Randstad

74 Palista Balaguer 21/06/2022

Càrrega, descàrrega i ubicació de material amb pala 

cargadora i alimentar la maquinària. Experiència en 

elsector i jornada intensiva.

https://cutt.ly/4KAESgw Randstad

75 Electromècani/a Bellpuig 21/06/2022

Manteniment preventiu i correctiu de la maquinària 

industrial i control de la producció. Jornada 

completa.

https://cutt.ly/4KAT4r6
IMAN 

temporing

https://cutt.ly/uKANYXz
https://scur.cat/JPEB3D
https://scur.cat/X0Z3N5
https://tuit.cat/XZgm8
https://cutt.ly/KKAEUxz
https://cutt.ly/4KAESgw
https://cutt.ly/4KAT4r6


76
Responsable de gestió 

d'un centre de restauració
Balaguer 21/06/2022

Cicle formatiu de grau superior. Experiència mínima 

de 5 anys en gestió d'un centre de restauració. 

Formació a càrrec de l'empresa.

rrhh@aramark.es

Consell 

Comarcal de 

l'Urgell

77 Tècnic/a laboral l'Urgell 21/06/2022

Tasques de tot allò que té a veure des de la 

contractació del treballador fins a la jubilació, 

acomiadament, baixa, etc..., al ser un departament 

de nova creació també s'haurà d'assumir tasques de 

suport a funcions administratives.

https://tuit.cat/rOIdy
Infofeina - Ref. 

172503

78 Tècnic Magatzem Tàrrega 21/06/2022 Mirar detalls a l'enllaç https://cutt.ly/KKAp2ht ISPROX

79 Repartidor Tàrrega 21/06/2022 Mirar detalls a l'enllaç https://cutt.ly/WKApVkb ISPROX

80 Treballador/a Social Lleida 20/06/2022
Es precisa treballador/a social per la Residència Sant 

Antoni de Pàdua
https://acortar.link/TjXd8A Feina Activa

81 Psicòceg/a Mollerussa 20/06/2022 Veure condicions a l´oferta https://acortar.link/z6uHkk Feina Activa

82 Operari/a metall Cervera 20/06/2022

Experiència de 2 anys en el sector metall. ESO 

finalitzada. Carnet de carretó elevador i pont grua. 

Jornada complerta

https://tuit.cat/20fgX EUROFIRMS

mailto:rrhh@aramark.es
https://tuit.cat/rOIdy
https://cutt.ly/KKAp2ht
https://cutt.ly/WKApVkb
https://acortar.link/TjXd8A
https://acortar.link/z6uHkk
https://tuit.cat/20fgX


83 Operari/a metall Cervera 20/06/2022

ESO finalitzada. Carnet de carretó elevador i pont 

grua. Experiència mínima de 2 anys treballant en 

sector de metall.

https://tuit.cat/20fgX EUROFIRMS

84 Electrecista Industrial Mollerussa 20/06/2022

Per empresa càrnica. Experiència de 2 anys en 

instalació, manteniment i reparacions d'instalacions. 

GS en Electricitat. Horari a torns rotatius

https://tuit.cat/NQdK6 EUROFIRMS

85 Conductor/a de camions Fondarella 20/06/2022

Per empresa agrària. Experiència d'1 any conduint 

camions. ESO Finalitzada i Carnet C+CAP en vigor. 

Català i castellà parlats.

https://tuit.cat/CYXCc EUROFIRMS

86 Soldador/a Granyanella 20/06/2022

Experiència d'1 any en soldadura TIG-MIG. ESO 

finalitzada. Català i Castellà Correctes. Jornada 

complerta

https://tuit.cat/wu3Al EUROFIRMS

87 Oficial Soldador/a Granyanella 20/06/2022

Experiència soldant TIG-MIG Fil Continu i muntatge 

d'estructures. ESO finalitzada. Català i castellà 

correctes. Jornada complerta

https://tuit.cat/ip4g5 EUROFIRMS

88 Soldador/a Castellserà 20/06/2022
GM/GS en soldadura o similars. Experiencia mínima 

d'1 any. Horari de matí. Jornada complerta
https://tuit.cat/bdeLt EUROFIRMS

https://tuit.cat/20fgX
https://tuit.cat/NQdK6
https://tuit.cat/CYXCc
https://tuit.cat/wu3Al
https://tuit.cat/ip4g5
https://tuit.cat/bdeLt


89 Carretiller/a Lleida 20/06/2022

càrrega, descàrrega, ubicació de mercaderies i 

control de stock. Conducció de carretilla frontal, 

retràctil, transpalet i apiladora

https://cutt.ly/PKAggZ1 Randstad

90 Educador/a ambiental Lleida 20/06/2022

Atenció a les persones usuàries, registre de 

necessitats i donar consells per la bona gestió de 

residus. Jornada completa i horari partit.

https://cutt.ly/gKAzgG1 Randstad

91 Ajudant/a de gasolinera Lleida 20/06/2022

Atenció al client, gestionar possibles incidències, 

ordre i manteniment del lloc de treball. Jornada 

parcial.

https://cutt.ly/gKAzgG1 Randstad

92 Operari/a de granja Soses 20/06/2022
Assistència en gestació i paritori a granja de truges. 

Experiència en el sector i jornada completa.
https://cutt.ly/5KAE3Qy Randstad

93 Soldador/a Lleida 20/06/2022
Soldadura de metall i preparació de les eines 

necessàries. Jornada completa.
https://cutt.ly/tKAG5qU

IMAN 

temporing

94 Maquinista especialista
Palau 

d'Anglesola
20/06/2022

Manipulació de maquinària de quadres Maq pesada i 

fixa. Jornada completa.
https://cutt.ly/aKAH5Z1

IMAN 

temporing

95 Frigorista Lleida 20/06/2022
Instal·lació de sistemes de calefacció i aire 

acondicionat. Disponibilitat de vehicle propi.
https://cutt.ly/IKAJhap

IMAN 

temporing

https://cutt.ly/PKAggZ1
https://cutt.ly/gKAzgG1
https://cutt.ly/gKAzgG1
https://cutt.ly/5KAE3Qy
https://cutt.ly/tKAG5qU
https://cutt.ly/aKAH5Z1
https://cutt.ly/IKAJhap


96
Tècnic /a de pre i pos-

venta
Lleida 20/06/2022

Montar i desmontar diferent maquinària i ús de 

carretilla per mobilitar mercaderies. Jornada 

completa.

https://cutt.ly/OKAJEK7
IMAN 

temporing

97 Venedor/a de recanvis Lleida 20/06/2022

Atenció presencial i telefònica, gestió d'albarans, 

venta i assessorament i seguiment d'incidències. 

Jornada partida.

https://cutt.ly/dKAJ9ML
IMAN 

temporing

98 Comptable Lleida 20/06/2022
Comptabilització de factures, seguiment de pagos, 

nomines, albarans, factures. Jornada completa.
https://cutt.ly/EKAKa3d

IMAN 

temporing

99 Operari/a de neteja PLa d'Urgell 20/06/2022
Tasques de neteja de domicilis. Contracte temporal 

per substitució i disponibilitat de cotxe.
abademunt@aspid.cat ASPID

100 Reposador/a Balaguer 20/06/2022

Preparació de comandes, reposar productes i repartir 

comandes puntualment. Jornada completa i 

disponibilitat de carnet B.

mar.lopez@aspid.cat ASPID

101 Soldador/a Lleida 20/06/2022

Es requereix experiència en soldadura MIGMAG i en 

montatge d'estructures metal·liques. Es valorarà 

carnet de carretoner/a. Jornada completa de dilluns 

a divendres.

https://tuit.cat/o034q Sinergie

102

Mosso/a de magatzem 

amb carnet de 

carretoner/a

Mollerussa 20/06/2022
Jornada completa en torns rotatius de matí, tarda o 

nit. Es requereix experiència previa.
https://tuit.cat/u2JAC Sinergie

https://cutt.ly/OKAJEK7
https://cutt.ly/dKAJ9ML
https://cutt.ly/EKAKa3d
https://tuit.cat/o034q
https://tuit.cat/u2JAC


103
Aprenent/a sector 

metal·lurgic
Cervera 20/06/2022

Formació en anàlisi/interpretació de plànols, 

soldadura MIG, màquines de control numèric, 

verificació d’etiquetatge, peces i producte. Torn 

intensiu matí/tarda. Valorable CFGM fabricació 

mecànica/serveis a la producció/mecatrònica.

rrhh@mobellinea.es TOT

104
Aprenent/a sector fusta i 

mobilitari
Cervera 20/06/2022

Formació en anàlisi/interpretació de plànols, 

funcionament de maquinaria manual/mecanitzat, 

verificació etiquetatge, peces i producte. Torn 

intensiu matí/tarda. Posició estable. Valorable 

rrhh@mobellinea.es TOT

105
Tècnic d'administració 

general assessor jurídic
Balaguer 17/06/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Tècnic d'administració 

general assessor jurídic. Termini: 07/07/2022
https://scur.cat/BM80ZZ

Consell 

Comarcal de la 

Noguera

106 Generalitat de Catalunya Catalunya 17/06/2022

OFERTA PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

EN EL MARC DEL PROCÉS D'ESTABILITZACIÓ DEL 

PERSONAL TEMPORAL. Termini: 13/07/2022

https://scur.cat/92784Z
Generalitat de 

Catalunya

107 Operari/a pintura Granyanella 17/06/2022

Experiència d'1 any en pintura sector metall. ESO 

finalitzada. Català i castellà correctes. Jornada parcial 

16h/setmana

https://tuit.cat/m6i00 EUROFIRMS

108 Tècnic de gestió Lleida 16/06/2022
OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Tècnic de gestió als 

Serveis Territorials a Lleida. Termini: 29/06/2022
https://scur.cat/GGL70N

Departament 

d'Empresa i 

Treball

mailto:rrhh@mobellinea.es
mailto:rrhh@mobellinea.es
https://scur.cat/BM80ZZ
https://scur.cat/92784Z
https://tuit.cat/m6i00
https://scur.cat/GGL70N


109 Neteja (Ref. 548) Tàrrega 16/06/2022

Empresa de serveis necessita incorporar personal de 

neteja per realitza la neteja i el manteniment 

d'immobles

https://scur.cat/2GYJ9M
Centre la 

Solana

110 Soldador/a MIG MAG i TIG Anglesola 16/06/2022

Tasques de soldadura MIG MAG i TIG, realitzar 

cordons de soldadura uniforme, entre d'altres. 

Experiència mínima de 2 anys en les tasques 

descrites del lloc de treball.

https://tuit.cat/6Xyhl EUROFIRMS

111 Operari/a de Producció Bellpuig 16/06/2022

Per empresa sector metall. Experiència de 2 anys en 

el sector industrial. Carnet de carretó elevador i pont 

grua en vigor.

https://tuit.cat/mq7DF EUROFIRMS

112 Operari/a metall Cervera 16/06/2022

GM en metall o similar. Tasques de control de 

maquinària, etiquetatge de producte, ús de carretilla. 

Experiència mínima de 2 anys en les tasques 

descrites del lloc de treball.

https://tuit.cat/Z0v3w EUROFIRMS

113 Soldador/a Granyanella 16/06/2022
Experiència mínima de 2 anys en tasques de 

soldadura. Disposar de vehicle propi.
https://tuit.cat/76fb8 EUROFIRMS

114 Operari/a de neteja Tàrrega 16/06/2022

Tasques pròpies del servei de neteja. Escombrar, 

passar la mopa, fregar el terra, treure la pols, buidar 

la brossa…Imprescindible tenir carnet de conduir. 

Valorable experiència previa.

https://tuit.cat/gdKkj
Enfoc - Grup 

alba

115 Netejador/a Cervera 16/06/2022

Per reforçar la temporada d'estiu i cobertura de 

vacances. Horari de dilluns a divendres i els 

diumenges de 6 a 10h. Imprescindible experiència.

ocupacio@cerverapaeria.cat TOT

https://scur.cat/2GYJ9M
https://tuit.cat/6Xyhl
https://tuit.cat/mq7DF
https://tuit.cat/Z0v3w
https://tuit.cat/76fb8
https://tuit.cat/gdKkj
mailto:ocupacio@cerverapaeria.cat


116
Personal d'Administració i 

Serveis
Lleida 15/06/2022

OFERTA PÚBLICA: Personal d'administració i serveis a 

càrrec d'activitats de recerca i transferència. Termini: 

30 de juny, i 1, 5, 10 i 18 juliol

https://scur.cat/9GD3G0
Universitat de 

Lleida

117
Tècnic de la Fundació del 

Paisatge
Lleida 15/06/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Tècnic de la Fundació 

del Paisatge de Lleida. Termini: 05/07/2022
https://scur.cat/5LKLF0

Ajuntament de 

Lleida

118 Tècnic en integració social Lleida 15/06/2022
OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places de 

Tècnic en integració social. Termini: 13/07/2022
https://scur.cat/X2BCNC

Consell 

comarcal del 

Segrià

119
Auxiliar de geriatria (Ref. 

546)
Verdú 15/06/2022

Centre Redidencial necessita incorporar d'Auxiliar de 

Geriatria per cobrir places vacants i/o substitucions 

transitòries

https://scur.cat/8A3MNK
Centre la 

Solana

120
Recepcionista per a les 

oficines Centrals
Guissona 15/06/2022 Recepcionista per a les oficines Centrals http://scur.cat/E07Z45 BonÀrea

121
Tècnic/a manteniment 

brous
Guissona 15/06/2022 Tècnic/a manteniment brous http://scur.cat/E07Z45 BonÀrea

122 Mecànic/a industrial Tàrrega 15/06/2022

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.

https://tuit.cat/O3OeL EUROFIRMS

https://scur.cat/9GD3G0
https://scur.cat/5LKLF0
https://scur.cat/X2BCNC
https://scur.cat/8A3MNK
http://scur.cat/E07Z45
http://scur.cat/E07Z45
https://tuit.cat/O3OeL


123 Muntador/a d'alumini Tàrrega 15/06/2022

Experiencia mínima de 2 anys treballant amb 

muntatge d'alumini. Tasques de desplaçament al 

domicili del client amb el vehicle de l'empresa i 

gestió dels muntatges.

https://tuit.cat/5t2Bl EUROFIRMS

124 Soldador/a Cervera 15/06/2022

Experiència de 2 anys en TIG-TAG-Fil Continu, Plegat 

de xapa i interpretació de plànols. Jornada 

complerta.

https://tuit.cat/K7V10 EUROFIRMS

125 Electromecànic/a Mollerussa 15/06/2022

Per empresa càrnica, amb experiència de 3 anys. 

CFGS en Electromecànica o similar. Coneixements 

d'electrònica i automatismes industrials.

https://tuit.cat/trUl4 EUROFIRMS

126 Xòfer/a amb C Lleida 15/06/2022 Recollida d'escombreries. Carnet C i CAP vigent. https://cutt.ly/LKguxEx Randstad

127 Monitor/a Lleure
Tarroja de 

Segarra
15/06/2022

Monitor/a de casal d’estiu amb infants. Horari: de 

8:30 a 13:30 de dll. a dv. Durada fins el 28 de juliol. 

Amb títol de Monitor/a de Lleure. Es valora 

experiència.

lacabanasana1@gmail.com TOT

128
Dependenta/a de comerç 

(Ref. 542)
Tàrrega 14/06/2022

Atendre a la clientela, acollint-la en l'establiment i 

identificant les seves necessitats
https://scur.cat/LY3B7N

Centre la 

Solana

129 Muntador/a d'alumini Calaf 14/06/2022

Experiencia mínima de 4-5 anys com a muntador/a 

d'estructures metàliques. Imprescindible carnet de 

conduir.

https://tuit.cat/A2fWr ADECCO

https://tuit.cat/5t2Bl
https://tuit.cat/K7V10
https://tuit.cat/trUl4
https://cutt.ly/LKguxEx
https://scur.cat/LY3B7N
https://tuit.cat/A2fWr


130 Operari/a de bodega Lleida 14/06/2022

Gestió d'entrades i sortides, traspàs de vi, neteja i 

ordre del lloc de treball, càrrega i descàrrega de 

mercaderies. CFGS en alimentació. Jornada 

completa.

https://cutt.ly/gKghWj4 Randstad

131 Tècnic/a Exportació Balaguer 14/06/2022 Mirar detalls a l'enllaç https://cutt.ly/4KApJBM ISPROX

132 Conserge
Santa Coloma de 

Queralt
14/06/2022

Empresa dedicada a la seguretat i control d'accessos 

cerca personal per a una empresa de Santa coloma 

de Queralt. Disponibilitat torns de nit a jornada 

completa i treballar caps de setmana i festius. 

ocupacio@cerverapaeria.cat TOT

133
Ajudant de cambrer/a 

(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

134

Operari/Operària del 

sector del metall (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

135

Administració i 

compatibilitat Empresa 

ADM-1713

Mollerussa 13/06/2022
Imprescindible coneixements informàtics/ofimàtica. 

Experiència mínima de 3 anys.
https://tuit.cat/GFPt9 Psique

136 Comercial Agramunt 13/06/2022

GM en administració, comerç o similar. Experiència 

mínima de 2 anys realitzant tasques comercials. 

Comercial de ruta.

https://tuit.cat/7j3iu EUROFIRMS

https://cutt.ly/gKghWj4
https://cutt.ly/4KApJBM
http://scur.cat/X0CEK3
http://scur.cat/J8BPGM
https://tuit.cat/GFPt9
https://tuit.cat/7j3iu


137 Operari/a de mecanitzats Bellpuig 13/06/2022

Supevisar operacions de mecanitzat, preparació del 

centre de mecanitzat, accions de control de qualitat. 

CFGS en mecànica i jornada completa.

https://cutt.ly/vKgXcF7 Marlex

138 Soldador/a Bellpuig 13/06/2022
Soldadura en TIG i MIG i lectura de plànols. Jornada 

completa.
https://cutt.ly/YKgCetY Marlex

139
Muntador/a 

electromecànic
Tàrrega 13/06/2022

Muntatge d'estructura de camions, instal·lació de 

quadres mecànics entre altres. Jornada completa.
https://cutt.ly/rKgMzyB Marlex

140 Carretoner/a Bellpuig 13/06/2022

Càrrega i descàrrega de camions, preparació de 

comandes, alimentació de maquinària i neteja i ordre 

del lloc de treball. Jornada completa.

https://cutt.ly/eKgMRU3 Marlex

141 Operari/a de producció Tàrrega 13/06/2022
Envasat del producte, control dels acabats i ordre i 

neteja del lloc de treball. Jornada completa.
https://cutt.ly/GKgMV4F Marlex

142 Professor de música Tàrrega 10/06/2022
OFERTA PÚBLICA: 5 places de Professor de música, 

diverses especialitats. Termini: 30/06/2022
https://scur.cat/X0X06C

Ajuntament de 

Tàrrega

143 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

https://cutt.ly/rKgMzyB
https://cutt.ly/eKgMRU3
https://cutt.ly/GKgMV4F
https://scur.cat/X0X06C
https://tuit.cat/z75Jf


144 Educador/a torn de nit
Vallbona de les 

Monges
09/06/2022

Suport a les persones de la llar-residència. Tasques 

de neteja, plegar, cosir, netejar, preparar esmorzars, 

dispensar medicaments…Contracte de substitució 

d'uns 6 mesos

https://tuit.cat/Z7l1b
Enfoc - Grup 

alba

145 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

146 Soldador/a
El Palau 

d'Anglesola
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.

https://tuit.cat/b0vzd EUROFIRMS

147 Delineant Bellpuig 08/06/2022 Mirar detalls a l'enllaç https://cutt.ly/JKgfJPU ISPROX

148
Director/a de logistica & 

Customer Service

A 20 minuts de 

Lleida
01/06/2022

Diplomatura o llicenciatura (econòmiques, ADE o 

similars). 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

149 Operario/a Maquinista Anglesola 01/06/2022

Requisits mínims: CFGM/CFGS en Electromecánica o 

similar. Experiència mínima d'1 any. Horari rotatiu, 

jornada complerta.

https://tuit.cat/S4ahS EUROFIRMS

https://tuit.cat/Z7l1b
https://tuit.cat/tNA7p
https://tuit.cat/b0vzd
https://cutt.ly/JKgfJPU
https://tuit.cat/svbVy


150 Aprenent de soldador Cervera 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

151 Xòfer/a internacional
Les Borges 

Blanques
27/05/2022

Transport de mercaderies. Experiència en rutes 

internacionals. Disponibilitat caps de setmana 

alterns. Disposar de CAP + Tacògraf i de carnet C1+e 

vigents.

https://acortar.link/prRZjG ADECCO

152 Camarer/a Tàrrega 26/05/2022

Experiència mínima 1 any. Jornada complerta. 

Disponibilitat d'horari partit. Incorporació 

immediata.

https://acortar.link/sl6xEZ ADECCO

153 Agent pla de carrera Lleida 25/05/2022

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

154 Tècnic/a de Cultura
El Tarròs 

(Tornabous)
25/05/2022

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

https://tuit.cat/ncJB1

Consell 

Comarcal de 

l'Urgell

155
Controller-supervisor/a 

administrativa
Lleida 24/05/2022

Imprescindible experiència en tasques de Controller, 

contabilitat general i analítica, fiscalitat, etc. 

Formació acadèmica. C. Empresarials, ADE o similar.

https://acortar.link/TRxzG8 Montañes Solé

156 Carretoner/a Mollerussa 24/05/2022

Experiència mímima d'1 any, imprescindible disposar 

de carnet de carretoner/a vigent. Jornada complerta 

de dilluns a divendres.

https://acortar.link/ujs9nZ ADECCO

https://tuit.cat/djPlf
https://acortar.link/prRZjG
https://acortar.link/sl6xEZ
mailto:albert.maza@generali.com%20%20626%20052%20881
mailto:albert.maza@generali.com%20%20626%20052%20881
https://tuit.cat/ncJB1
https://acortar.link/TRxzG8
https://acortar.link/ujs9nZ


157 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

158
Ajudant de cambrer/a a 

les piscines
Nalec 20/05/2022

Experiència com a cambrer/a i atenció al client, 

domini del català. Disponibilitat del 27 de juny al 31 

de juliol d’11 a 16h. Dilluns festius. Jornada de 

30h/setmanals.

elcafedenalec@gmail.com / 

675661565

Consell 

Comarcal de 

l'Urgell

159
Ajudant de cuiner/a a les 

piscines
Nalec 20/05/2022

Experiència en l’ús de planxa, fregidora i cafetera i es 

valorarà experiència en el sector. Disponibilitat: de 

l’1 d’agost al 4 de setembre (diumenges tarda i 

dilluns festiu).

elcafedenalec@gmail.com / 

675661565

Consell 

Comarcal de 

l'Urgell

160
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

161 Carretoner/a Tàrrega 16/05/2022

Experiència en magatzem amb carretó elevador o 

retràctil. Carnet vigent de carretó elevador. Torns 

rotatius. Jornada complerta.

https://tuit.cat/hh3ij ADECCO

162

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

https://tuit.cat/874xe
https://tuit.cat/LVicR
https://tuit.cat/hh3ij
https://cutt.ly/EI1tjbH


163 Carretoner/a Agramunt 12/05/2022

Experiència d'1 any i carnet vigent de carretó 

elevador. Contractació per l'empresa a temps parcial 

a torns.

https://tuit.cat/J2Inq ADECCO

164 Enginyer/a Projectes Agramunt 12/05/2022

Experiència d'1 any en gestió de projectes 

mediambientals. Formació mínima CFGS en Medi 

Ambient, Enginyeria Tècnica, Ciències ambientals o 

similars.

https://tuit.cat/jaU5t ADECCO

165
Administratiu/va 

comptable
Mollerussa 12/05/2022

Experiència de 3 anys. FPII/CFGS en Administració, 

Comptabilitat o similar, ADE o similar. Carnet de 

conduir i vehicle propi. Domini del PGC i eines 

https://tuit.cat/BnpRx ADECCO

166 Delliniant/a Mollerussa 12/05/2022

Experiència d'1 any en projectes nous o 

modificacions. Formació en Enginyeria Tècnica o 

Industrial, Arquitectura o similar. Coneixement de 

https://tuit.cat/Fr185 ADECCO

167 Muntador/a d'estructures Mollerussa 12/05/2022

Experiència en muntatges industrials, coneixements 

de mecànica i eletricitat.Coneixement en tot tipus 

d'eines i interpretació de plànols.

https://tuit.cat/hlGb1 ADECCO

168 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

169 Administratiu/va Anglesola 11/05/2022
Cicle formatiu d'administració o similar. És valora 

experiència en tasques administratives

administracio@vidalamill.co

m

Consell 

Comarcal de 

l'Urgell

https://tuit.cat/J2Inq
https://tuit.cat/jaU5t
https://tuit.cat/BnpRx
https://tuit.cat/Fr185
https://tuit.cat/hlGb1
https://tuit.cat/bfC3H


170 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

171 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

172 Export&Logistics Officer Mollerussa 09/05/2022

Formació relacionada amb logística i exportació i 

experiència de 2 anys. Nivell alt d'anglès i valorable 

francès.

https://tuit.cat/Zce3T
Montanés i 

Solé

173
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

174
Repartidor/a (Certificat de 

discapacitat)
La Fuliola 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

175 Agent Comercial de RRHH Tàrrega 05/05/2022

Estudis Universitaris en RRHH, ADE, Psicologia o 

similar. 6 mesos d'experiència comercial oferint 

serveis a empreses.

https://tuit.cat/qif79 ADECCO

https://cutt.ly/sHc7eJi
https://cutt.ly/iHc7cxw
https://tuit.cat/Zce3T
https://cutt.ly/FGSLzQa
https://cutt.ly/LGSK86n
https://tuit.cat/qif79


176

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

https://acortar.link/Z6WE0p
Montanés i 

Solé

177 Ajudant/a de cuina Belianes 04/05/2022
Ajudant/a de cuina amb experiència per restaurant. 

ESO Finalitzada. Carnet de manipulació d'aliments.
calmenut1@gmail.com

Consell 

Comarcal de 

l'Urgell

178 Administratiu/va Tàrrega 26/04/2022

CFGS en administració i gestió d'empreses o similar. 

Cal experiència en control i gestió de personal, 

stocks, compres, i traçabilitat de les gestions.

ocupacio@urgell.cat

Consell 

Comarcal de 

l'Urgell

179 Tècnic/a de projectes Tàrrega 26/04/2022

Especejament, realització i interprètació de plànols 

en AUTOCAD. Coneixement de perfils metal·lics i 

gestió de projectes. CFGS Edificació i obra civil, 

mecànica o similar.

ocupacio@urgell.cat

Consell 

Comarcal de 

l'Urgell

180 Electromecànic/a Agramunt 25/04/2022

Valorable CFGM o CFGS 

Electromecànica/mecatrònica. Imprescindibles 

coneixements en mecànica i electricitat industrial i 

soldadura i experiència.

https://tuit.cat/TWTiG ADECCO

181 Netejador/a

per la zona de 

Mollerussa-

Bellpuig

20/04/2022 6-13 ( contracte de 26-30 h setmanals) francesc@netegeslleida.com

Consell 

Comarcal de 

l'Urgell

https://acortar.link/Z6WE0p
https://tuit.cat/TWTiG


182
Cuiner i/o Ajudant de 

cuina
Castellserà 19/04/2022 Dimarts a Diumenge, Serveis de Migdia i Nit

lacasadelsangels@maglari.c

om

Consell 

Comarcal de 

l'Urgell

183
Tècnic/a de manteniment 

industrial
Tàrrega 12/04/2022

3 anys d'experiència. CFGS o FPII en Electricitat 

industrial o similar. Es valorarà Anglès, Programació i 

Robòtica.

https://tuit.cat/sM4Di ADECCO

184
Atenció a les visites i 

vigilància Sales de Museu
Castellserà 08/04/2022 Formació en Turisme i/o en Gestió Cultural

lacasadelsangels@maglari.c

om

Consell 

Comarcal de 

l'Urgell

185
Assesor/a Venedor/a 

mobles de cuina i banys
Tàrrega 05/04/2022 Grau en Disseny d'Interiors rrhh@seguiclima.com

Consell 

Comarcal de 

l'Urgell

186 Cambrer/a Tàrrega 04/04/2022 Per fer de cambrer/a de maig a setembre
Portar CV a Plaça dels 

Àlbers, 10 Tàrrega

Consell 

Comarcal de 

l'Urgell

https://tuit.cat/sM4Di



