
 

 

 
 BUTLLETÍ D'OFERTES   25 d'octubre de 2021 
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 

 
Operari/a granja de porcs 

 
Cervera 

 
25/10/2021 

Cuidar, alimentar i vetllar pel benestar dels animals. 

Jornada completa i experiència en el sector. 

 
https://cutt.ly/nRUGW1S 

 
Randstad 

 
2 

Gestor de projectes 

d'obres industrials 

 
Guissona 

 
25/10/2021 

Les principals funcions son:Gestió tècnica de les 

obres, gestió de pressupost 

i gestió de la qualitat 

 
https://tuit.cat/xKsZj 

 
BonÀrea 

 
 

3 

Professor/a de robòtica 

educativa amb recursos 

de LEGO Education 

(Ref.386) 

 
 

Guissona 

 
 

25/10/2021 

 
Funcions: Facilitar l’aprenentatge de les 

competències i habilitats del s. XXI. 

 
 

http://scur.cat/FN8N8L 

 
Centre la 

Solana 

4 
Ajudant de Cuina 

(Ref.391) 
Agramunt 25/10/2021 Ajudant de cuina http://scur.cat/429EYD 

Centre la 
Solana 

 
5 

 
Perruquer/a Ref.(390) 

 
Tàrrega 

 
25/10/2021 

Rentar i tractar el cabell. Efectuar pentinats i 

recollits, personalitzant-los i adaptant-los a les 

necessitats del client 

 
http://scur.cat/7KJMFJ 

Centre la 

Solana 

6 Netejador/a Ref.(389) Tàrrega 25/10/2021 
Neteja de les àrees d'oficines, hotels i altres 

establiments 
http://scur.cat/G6G6D3 

Centre la 

Solana 

 
7 

Electromecànic/a 

manteniment (Zaragoza) 

 
Guissona 

 
25/10/2021 

Revisions de les instal·lacions per a detectar 

anomalies i Prendre mesures preventives 

 
http://scur.cat/HF4GA4 

 
BonÀrea 

https://cutt.ly/nRUGW1S
https://tuit.cat/xKsZj
http://scur.cat/FN8N8L
http://scur.cat/429EYD
http://scur.cat/7KJMFJ
http://scur.cat/G6G6D3
http://scur.cat/HF4GA4


 

 

 

 
8 

PROGRAMA 30 PLUS 21: 

Peó agrari/a (Ref. 380) 

Sant Martí de 

Maldà 

 
25/10/2021 

Es busca persona per poder desenvolupar tasques 

agrícoles i puntualment, tasques ramaderes 

 
https://tuit.cat/OijUu 

Centre la 

Solana 

9 
Operari/a de Seguretat i 

Control d'Accessos 
Guissona 25/10/2021 

Per dur a terme les següents tasques:Control 

d'entrades i sortides del personal i de vehicles. 
https://tuit.cat/hV62k BonÀrea 

 
10 

Manteniment de 

carreteres amb CARNET 

C+E (Ref. 378) 

 
El Talladell 

 
25/10/2021 

Manteniment de carreteres amb CARNET C+E (Ref. 

378) 

 
http://scur.cat/68EY0Z 

Centre la 

Solana 

 
11 

 
Granger/a per a Azanuy 

 
Guissona 

 
25/10/2021 

Les tasques a realitzar: neteja i càrrega de les 

menjadores, neteja general de la granja i desinfecció. 

 
http://scur.cat/HF4GA4 

 
BonÀrea 

 
 

12 

 
 

Informàtic/a de hardware 

 
 

Guissona 

 
 

25/10/2021 

Amb les següents responsabilitats:Manteniment 

d'equips informàtics i de la xarxa del departament 

(màquines virtuals i directoris). 

 
 

http://scur.cat/HF4GA4 

 
 

BonÀrea 

 
13 

 
Arquitecte/a Tècnic 

 
Guissona 

 
25/10/2021 

Les tasques a realitzar son les següents:Suport als 

tècnics de camp, gestió i elaboració de plànols i 

gestió de les comandes. 

 
http://scur.cat/HF4GA4 

 
BonÀrea 

14 
Dependent/a fontaneria 

(Ref. 385) 
Tàrrega 25/10/2021 Tasques de venedor/a i atenció al públic al taulell. https://tuit.cat/9fzJ6 

Centre la 
Solana 

 
15 

Programa 30 PLUS: 

Transportista de bestiar 

viu (Ref. 217) 

 
Bellpuig 

 
25/10/2021 

Transport, càrrega i descàrrega de bestiar i neteja i 

cura del camió 

 
http://scur.cat/9BXCM3 

Centre la 

Solana 

16 Operari/a aprenent Segarra 25/10/2021 Aprenent per a la fabricació de maquinària https://cutt.ly/wRU4QlE 
Infofeina - L- 

168606 

17 Comercial Técni/a Tàrrega 25/10/2021 Requisits: Grau Ingenieria, experiència 1 any https://n9.cl/4axgy Infojobs 

18 
 

Assistant Store Manager 
Lleida- Kiko 

Milano 
25/10/2021 Requisits: CFGS i experiència de 2 anys. https://n9.cl/gycli Infojobs 

19 
Mecànic/a Flota de 

camions 
Lleida 25/10/2021 Veure condicions a l´oferta https://acortar.link/MJPkbI Infojobs 

https://tuit.cat/OijUu
https://tuit.cat/hV62k
http://scur.cat/68EY0Z
http://scur.cat/HF4GA4
http://scur.cat/HF4GA4
http://scur.cat/HF4GA4
https://tuit.cat/9fzJ6
http://scur.cat/9BXCM3
https://cutt.ly/wRU4QlE
https://n9.cl/4axgy
https://n9.cl/gycli
https://acortar.link/MJPkbI


 

 

 

 
20 

Personal Venda de 

Perfumeria 

 
Tàrrega 

 
25/10/2021 

 

Atenció, assessorament i fidelització de clients. 

Recepció y reposició de productes. Gestión de caixa... 

 
https://acortar.link/JRZ4jF 

 
Feina Activa 

21 Veterinari/a Tàrrega 25/10/2021 Veure condicions a l´oferta https://acortar.link/YBI1aY Feina Activa 

 
22 

 

Operari/a D´Atenció 

Deixaleria 

 
Cervera 

 
25/10/2021 

Requisitis: carnet B i vehicle propi. Es valorarà tenir el 

carnet d'operador conductor carretó elevador i 

experiència 

 
https://acortar.link/63Q2rJ 

 
Feina Activa 

 
23 

 
Ingenier/a Agrònom/a 

 
Mollerussa 

 
24/10/2021 

Requisits: experiència de 2 anys i anglès nivell mitg. 

És responsabilitzarà de la producció de Catalunya 

 
https://n9.cl/zw0bx 

 
Infojobs 

24 Directors/es de botiga Lleida 24/10/2021 
3 vacants per la provincia de Lleida. Experiència 4 

anys en llocs similars. 
https://n9.cl/svya8 Infojobs 

25 Responsable de Taller 
El Palau 

d´Anglesola 
24/10/2021 Veure condicions a l´oferta https://n9.cl/loct7 Infojobs 

26 Cuiner/a Lleida 24/10/2021 2 vacants i un any d´expriència https://n9.cl/xajlr Infojobs 

27 Infermer/a Lleida 24/10/2021 
Sanitas recerca infermer/a sense experiència. 

Contracte intensiu en horari de matí. 
https://n9.cl/hjod7 Infojobs 

28 Promotor/a L'Albages 22/10/2021 
Acompanyament a les visites turístiques, gestió de la 

botiga. Domini del català i el castellà. 
https://cutt.ly/IRUHubb Randstad 

 
 

29 

 
 

Operari/a càrnic 

 
 

Mollerussa 

 
 

22/10/2021 

Despecejament, manipulació i envasat del producte. 

Utilització de la mquina etiquetadora. Jornada 

compelta i treball a torns. 

 
 

https://cutt.ly/lRUK0FG 

 
 

Randstad 

30 
Administratiu/va de 

banca 
La Seu d'Urgell 22/10/2021 

Estudis universitaria en dret, ADE, econòmiques i 

disponibilitat de vehicle propi. 
https://cutt.ly/NRUZEVV Randstad 

 

 
31 

 

 
Electricista Oficianl de 1a 

 

 
Mollerussa 

 

 
22/10/2021 

Tasques: cablejat, quadres elèctrics, reforma 

d'instal·lacions, interpretació del sistema elèctric i 

plànols, solució d'averies i posta en marxa. CFGS en 

electricitat especialitat en industrial i experiència en 

el sector. 

 

 
https://cutt.ly/5RUZKrX 

 

 
Randstad 

https://acortar.link/JRZ4jF
https://acortar.link/YBI1aY
https://acortar.link/63Q2rJ
https://n9.cl/zw0bx
https://n9.cl/svya8
https://n9.cl/loct7
https://n9.cl/xajlr
https://n9.cl/hjod7
https://cutt.ly/IRUHubb
https://cutt.ly/lRUK0FG
https://cutt.ly/NRUZEVV
https://cutt.ly/5RUZKrX


 

 

 
 

 
32 

 

 
Recepcionista en anglés 

 

 
Mollerussa 

 

 
22/10/2021 

Atenció telefònica a clients actius i potencials, 

control de manteniment de l'oficina, suport 

adminstratiu. CFGS en administartiu, B" d'anglés i 

domini de català i castellà. Jornada completa i horari 

partit. 

 

 
https://cutt.ly/ERUCvI3 

 

 
Randstad 

33 Mecànic/a de camions Mollerussa 22/10/2021 
Mecànica amb experiència en vehicles de grans 

dimensions. Jornada compelta i horari partit. 
https://cutt.ly/zRUCVXO Randstad 

 
34 

Operari/a de 

manteniment general 

 
Lleida 

 
22/10/2021 

Tasques de electricitat, fonataneria, paleteria i 

pintura. Carnet de carretoner elevador i experiència 

en el sector. 

 
https://cutt.ly/oRUVfFd 

 
Randstad 

 
35 

 
Auxiliar administratiu/va 

 
Lleida 

 
22/10/2021 

Coneixements de logística i de SAG, tramitació i arxiu 

de documentació, atenció als clients. Jornada 

completa i horari partit. 

 
https://cutt.ly/IRUB0Ub 

IMAN 

temporing 

 
36 

 
Soldador/a 

 
Lleida 

 
22/10/2021 

Soldadura de peces de metall, preparar les eines 

necessàries. JOrnada completa i horari intensiu. 

 
https://cutt.ly/IRUNyvd 

IMAN 

temporing 

 
 

37 

 
Administratiu/va amb 

autoCad 

 
 

Mollerussa 

 
 

22/10/2021 

Filtrar, tramitar i realitzar comandes, crear peces i 

suport a l'equip de disseny. Coneixements avançats 

d'autoCad. Horari a convenir. 

 

https://cutt.ly/dRUNLXN 

 
IMAN 

temporing 

 
38 

 
Tècnic/a comptable 

 
Almacelles 

 
22/10/21 

CFGS en Administració i Finances, Empresarials, ADE 

o similar. Coneixements: del programa A3 de 

comptabilitat i bon domini del d'Office. 

 
https://acortar.link/rEgGsp 

 
Optima 

39 
Personal d'atenció 

sociosanitària 
Almacelles 22/10/2021 

Contractació de novembre 2021 a abril 2022. jornada 
a determinar. 

Enviar CV: 
lleida.seleccio@sjd.es 

Oficina Jove 
Garrigues 

 
40 

 
Operaris/es prefabricats 

 
Cervera 

 
22/10/2021 

Integrat/da a l'equip de fabricació, col·laborarà a la 

fabricació d'elements prefabricats que es realitzen a 

la fàbrica. 

 
https://cutt.ly/LRU6rFQ 

Enfoc - Grup 

Alba 

41 Operari/a Tàrrega 22/10/2021 
Preparació de comandes, càrrega i descàrrega, 

carnet de carretoner/a 
https://ja.cat/bw5u5 Adecco 

https://cutt.ly/ERUCvI3
https://cutt.ly/zRUCVXO
https://cutt.ly/oRUVfFd
https://cutt.ly/IRUB0Ub
https://cutt.ly/IRUNyvd
https://cutt.ly/dRUNLXN
https://acortar.link/rEgGsp
mailto:lleida.seleccio@sjd.es
https://cutt.ly/LRU6rFQ


 

 

 

 
42 

 
Auxiliar de veterinàri 

 
Artesa de Segre 

 
21/10/2021 

Tenir cura dels animals de granja, seguiment de les 

certificacions de benestar animal i altres normatives. 

Horari flexible. 

 
https://cutt.ly/pRUVAOW 

 
Randstad 

43 Cambrer/a 
Bell-lloch 
d'Urgell 

21/10/2021 
Funcions de cambrer/a de sala i barra. Jorari a 

determinar. 
https://cutt.ly/kRUBkUl Randstad 

44 Ajudant/a de cuina 
Bell-lloch 
d'Urgell 

21/10/2021 Ajudant de cuina. Jornada completa. https://cutt.ly/lRUVkhk Randstad 

 
 

45 

Tècnic/a administrativa 

en tramitacions 

explotacions agrícoles 

 
 

Almacelles 

 
 

21/10/2021 

persona amb autonomia, resolutiva, motivada, amb 

capacitat i interès de millora, amb habilitat de 

treballar en equip, amb empenta, interès per 

l’estabilitat. 

 
 

https://acortar.link/jiij8O 

 
 

Optima 

 
 

46 

 
 

Cambrer/a 

 
 

Urgell 

 
 

21/10/2021 

CAMBRER/A DE SALA I BARRA EN RESTAURANT 

FAMILIAR. 

BON AMBIENT DE TREBALL. BUSQUEM ALGÚ QUE 

FORMI PART DEL NOSTRE PROJECTE 

 
 

https://cutt.ly/rWTBMMO 

 
Infofeina - 

LHhc-166809 

 
47 

 
Tècnic/a Administratiu/va 

 
Urgell 

 
21/10/2021 

Important empresa de la província de Lleida precisa 

incorporar un/a tècnic/a Administratiu/va per oficina 

tècnica 

 
https://cutt.ly/sWTBWZ7 

Infofeina - 

LAad-166992 

48 Tècnic de prospecció Balaguer 20/10/2021 
OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Tècnic de prospecció. 

Termini: 27/10/2021 
http://scur.cat/G8DK7X 

Ajuntament de 

Balaguer 

 
49 

 
Dinamitzador/a 

 
Mollerussa 

 
20/10/2021 

Creu Roja Pla d'Urgell . Incorporació a partir del 

02/11 i fins al 22/05. 

 
https://acortar.link/547u60 

Borsa jove de 

treball Pla 

d'Urgell 

 
50 

 
Esteticista 

 
Mollerussa 

 
20/10/2021 

El Centre d’estètica Hidraterma. Mitja jornada de 

tarda 

Més informació a 

hidratherma@gmail.com | 

660 67 26 65 

Borsa jove de 

treball Pla 

d'Urgell 

 
51 

 
Auxiliar de geriatria 

Cervià de les 

Garrigues 

 
20/10/2021 

 
torn de nit. S'ofereix contracte indefinit 

eltossalet@sinergia.org 973 

97 98 40 

Borsa jove de 

treball Pla 

d'Urgell 

https://cutt.ly/pRUVAOW
https://cutt.ly/kRUBkUl
https://cutt.ly/lRUVkhk
https://acortar.link/jiij8O
https://cutt.ly/rWTBMMO
https://cutt.ly/sWTBWZ7
http://scur.cat/G8DK7X
https://acortar.link/547u60
mailto:hidratherma@gmail.com
mailto:eltossalet@sinergia.org


 

 

 

52 Operari/a Mollerussa 20/10/2021 
Carnet de conduir i vehicle propi. Experiència prèvia 

en lines de producció. 
https://cutt.ly/lRIe952 Sinergie 

53 Auxiliar Administratiu/va Tàrrega 20/10/2021 Veure condicions a l´oferta https://acortar.link/QE2Je8 Feina Activa 

 
54 

 
Dependent/a 

 
Tàrrega 

 
20/10/2021 

Vehicle propi, atenció al client i assessorament en 

funció de les necessitats, obraments caixa 

registradora. 

 
https://ja.cat/QjXdd 

 
Adecco 

 

 
55 

 

 
Tècnic/a UEC 

 

 
Mollerussa 

 

 
20/10/2021 

Responsable del seguiment personalitzat a cada 

alumne durant la seva estada amb la intensitat i 

característiques idònies que facilitin la creació d’un 

vincle emocional positiu amb la UEC 

 

 
https://ja.cat/cVXGL 

 

 
IMO Lleida 

 

 
56 

 
 

Responsable Higiènic 

Sanitari 

 

 
Balaguer 

 

 
19/10/2021 

Garantir protocols d'assistència, garantir la higiene 

del residents i dels treballadors, garantir el correcte 

funcionament de les instal·lacions, coordinació de 

torns, entre altres. Persona graduada en infermeria. 

 

 
https://cutt.ly/aRUF2JV 

 

 
Randstad 

 
57 

 
Auxiliar administratiu 

 
Lleida 

 
19/10/2021 

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça d'Auxiliar administratiu a la 

Delegació Territorial del Govern. Termini: 

29/10/2021 

 
http://scur.cat/4DC8X6 

Generalitat de 

Catalunya 

58 Administratiu Balaguer 19/10/2021 
OFERTA PÚBLICA: 1 plaça d'Administratiu. Termini: 

27/10/2021 
http://scur.cat/MLZNF8 

Ajuntament de 
Balaguer 

59 Tècnic de coordinació Balaguer 19/10/2021 
OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Tècnic de coordinació. 

Termini: 27/10/2021 
http://scur.cat/F3BX3A 

Ajuntament de 
Balaguer 

 
60 

 
Gerent de negoci 

 
Urgell 

 
19/10/2021 

desenvolupar i consolidar el negoci, gestionar el 

personal i aportar nous productes i oportunitats a 

l'activitat per poder créixer 

 
https://cutt.ly/4WTNajo 

Infofeina - 

LCoh-166610 

61 Administratiu/va Balaguer 18/10/2021 
Facturació, comptabilitat i control de stocks. Jornada 

completa i horari partit. saguila@aspid.cat ASPID 

https://cutt.ly/lRIe952
https://acortar.link/QE2Je8
https://cutt.ly/aRUF2JV
http://scur.cat/4DC8X6
http://scur.cat/MLZNF8
http://scur.cat/F3BX3A
https://cutt.ly/4WTNajo
mailto:saguila@aspid.cat


 

 

 

62 Operari/a tèxtil Comarca Segarra 18/10/2021 
Persona d'entre 18 i 40 anys. Tasques en màquines 

enconxadores. Jornada completa. 
gminguell@aspid.cat ASPID 

63 Operari/a tèxtil Comarca Segarra 18/10/2021 
Persona d'entre 18 i 40 anys. Tasques en màquina de 

platabanda. Jornada completa. 
gminguell@aspid.cat ASPID 

64 Operari/a tèxtil Comarca Segarra 18/10/2021 
Persona per tasques de costura. Experiència en el 

sector. Jornada completa. 
gminguell@aspid.cat ASPID 

 
65 

 
Administratiu 

 
Lleida 

 
18/10/2021 

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça d'Administratiu al Servei 

Territorial d'Economia i Hisenda a Lleida. Termini: 

28/10/2021 

 
http://scur.cat/A7Y7GH 

Generalitat de 

Catalunya 

 
66 

 
Administratiu 

 
Lleida 

 
18/10/2021 

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça d'Administratiu a la 

Direcció General de relacions Laborals. Termini: 

28/10/2021 

 
http://scur.cat/F6B727 

Generalitat de 

Catalunya 

67 Arquitecte tècnic Lleida 18/10/2021 
OFERTA PÚBLICA: 1 plaça d'Arquitecte tècnic. 

Termini: 09/11/2021 
http://scur.cat/BDDAK8 

Diputació de 

Lleida 

 

 

 

68 

 

 
Professor/a de Robòtica 

Educativa en català 

 

 

 

Guissona 

 

 

 

18/10/2021 

Robòtica amb LEGO Education a primària i 

secundària. Dll. de 17 a 18 h. i Dm. i Dx. de 17 a 18,30 

h. Contracte curs escolar 21/22, amb possible 

renovació. Estudis àmbit educació, pedagogia, 

psicologia o enginyeria. Experiència d´1 any amb 

alumnat 

 

 

 

pcosta@robotix.es 

 

 

 

TOT 

 

 

 

69 

 

 
Químic/a de planta lacat 

alumini 

 

 

 

Cervera 

 

 

 

18/10/2021 

Persona formada en Química (Grau, CFGS, etc) per a 

planta de lacat d'alumini. Tasques: - Control de 

qualitat del procés de lacat, verificació del producte 

final, control d’estoc, Presa de mostres i anàlisi de 

laboratori... Jornada completa 

 

 
gerenciacervera@cortizo.co 

m 

 

 

 

TOT 

70 Comercial de Ventes Urgell 18/10/2021 
Empresa de reciclatge necessita un/a comercial de 

vendes pel mercat nacional. 
https://cutt.ly/IRU41Hy 

Infofeina - 
LCcvs-168416 

71 Electromecànic/a Tàrrega 15/10/2021 
Muntatge d'estructures de camions, instal·lació de 

quadres elèctrics. 
https://ja.cat/88GPn Eurofirms 

mailto:gminguell@aspid.cat
mailto:gminguell@aspid.cat
mailto:gminguell@aspid.cat
http://scur.cat/A7Y7GH
http://scur.cat/F6B727
http://scur.cat/BDDAK8
mailto:pcosta@robotix.es
mailto:gerenciacervera@cortizo.co
https://cutt.ly/IRU41Hy
https://ja.cat/88GPn


 

 

 

 
72 

 
Infermeria 

 
Maldà 

 
15/10/2021 

OFERTA PÚBLICA: Borsa d'infermeria per a la 

Residència Geriàtrica i Centre de Dia municipal. 

Termini: 29/10/2021 

 
http://scur.cat/4J3K3L 

Ajuntament de 

Maldà 

 
73 

 
Cuina 

 
Maldà 

 
15/10/2021 

OFERTA PÚBLICA: Borsa de cuina de l'ajuntament i 

Residència Geriàtrica municipal. Termini: 15/11/2021 

 
http://scur.cat/DP8NGC 

Ajuntament de 

Maldà 

 
74 

 
Auxiliar de geriatria 

 
Maldà 

 
15/10/2021 

OFERTA PÚBLICA: Borsa d'Auxiliar de geriatria de 

l'Ajuntament i Residència Geriàtrica municipal. 

Termini: 15/11/2021 

 
http://scur.cat/YP37BE 

Ajuntament de 

Maldà 

 
75 

 
Direcció 

 
Maldà 

 
15/10/2021 

OFERTA PÚBLICA: Borsa de Personal de direcció per a 

la Residència Geriàtrica i Centre de Dia municipal. 

Termini: 29/10/2021 

 
http://scur.cat/5ZMGBK 

Ajuntament de 

Maldà 

 
76 

 
Neteja 

 
Maldà 

 
15/10/2021 

OFERTA PÚBLICA: Borsa de Personal de neteja de 

l'Ajuntament i Residència Geriàtrica municipal. 

Termini: 15/11/2021 

 
http://scur.cat/7Y05B2 

Ajuntament de 

Maldà 

 
 

77 

 
 

Administrativa 

 
 

Mollerussa 

 
 

15/10/2021 

mitja jornada (4 hores) durant l’any. En campanya, 

entre juny i setembre, es valorarà que pugui realitzar 

5-6 hores/dia amb horari intensiu. 

 
 

https://acortar.link/Sfk40h 

 
 

Optima 

 

 

 

78 

 

 

 

Agent Exclusiu Generali 

 

 

 

Zona Segarra 

 

 

 

15/10/2021 

Gestió comercial del porfoli de productes de 

l’empresa. Tasques administratives relacionades amb 

la gestió de la cartera de clients que l’agent creï. 

Jornada complerta. Horari flexible. Fix + variables 

(comissions) segons vendes. 

 

 

 

albert.maza@generali.com 

 

 

 

TOT 

 

 
79 

 

 
Dentista 

 

 
Tàrrega 

 

 
15/10/2021 

 
 

Clínica dental busca odontòleg/a generalista per 

treballar un dia a la setmana. 

Interessats/des enviar 

currículum a 

 

info@dentalclinictarrega.co 

m 

 

 
TOT 

http://scur.cat/4J3K3L
http://scur.cat/DP8NGC
http://scur.cat/YP37BE
http://scur.cat/5ZMGBK
http://scur.cat/7Y05B2
https://acortar.link/Sfk40h
mailto:albert.maza@generali.com
mailto:info@dentalclinictarrega.co


 

 

 

80 Auxiliar de laboratori Cervera 14/10/2021 
Anàlisi de control de qualitat, recollida de mostres, 

control de paràmetres. 
https://ja.cat/Ms8pz Eurofirms 

 
81 

 
Export Manager 

 
Lleida 

 
14/10/2021 

Imprescindible domini d’alemany. Disponibilitat per 

viatjar (2 setmanes al mes de dilluns a divendres). 

 
https://acortar.link/1RFxqe 

Montañés i 

Solé 

 
82 

Borsa de treball - 

Residència Geriàtrica de 

Maldà 

 
Maldà 

 
14/10/2021 

 
Veure els requisits de la convocatòria a l'enllaç. 

 
https://cutt.ly/NRd2MSc 

Ajuntament de 

Maldà - Enfoc 

83 Encarregat/da Raimat 14/10/2021 
Mediadir/a entre l'empresari i els treballadors del 

camp. Supervisió i coordinació. 
https://ja.cat/j6r15 IMO Lleida 

84 Educador/a social Mollerussa 14/10/2021 
Organitzar i executar el programa d'activitats 

terapèutiques de lleure i de la Llar. 
https://ja.cat/1DezB IMO Lleida 

85 Operari/a Tàrrega 13/10/2021 
Dies puntuals, càrrega i descàrrega de camions, 

funcions bàsiques de magatzem. 
https://ja.cat/HfKPs Adecco 

86 Control de qualitat Juneda 13/10/2021 
Selecció de mostres, pesatge, control de traçabilitat 

del producte. 
https://ja.cat/gVyyn Eurofirms 

87 Control de qualitat Mollerussa 13/10/2021 
Cibtiks de dicumentació de sanitat, auditories, 

certificacions. 
https://ja.cat/2XJ6t Eurofirms 

88 Operari/a nt Guim de Freixe 13/10/2021 Presa de mostra de productes, control de qualitat. https://ja.cat/Hlm5c Eurofirms 

 
89 

Cambrer/ Cambrera (Ref. 

384) 

 
Verdú 

 
13/10/2021 

Les tasques a desenvolupar són: atenció al client, 

cobrament, neteja del local, preparació de begudes i 

menjar (entrepans). 

 
https://tuit.cat/2aCcu 

Centre la 

Solana 

 
 

90 

 
Monitor/a de menjador 

escolar en pràctiques 

 
 

Mollerussa 

 
 

13/10/2021 

Requisit disposar de carnet de monitor/a de lleure o 

Certificat de Professionalitat de Dinamització 

d’activitats de temps lliure 
educatiu infantil i juvenil 

 
Envia el CV a 

pladurgell@oficinajove.cat 

Borsa jove de 

treball Pla 

d'Urgell 

91 
Maquinista Planta 

Envasadora 
Tàrrega 13/10/2021 

Experiència demostrable i valorable estudis de CFGM 

en Electromecànica 
https://cutt.ly/3zfQ27i 

Enfoc - Grup 

Alba 

https://cutt.ly/7RdMjtg
https://acortar.link/1RFxqe
https://cutt.ly/NRd2MSc
https://ja.cat/j6r15
https://ja.cat/1DezB
http://scur.cat/AA4KZD
http://scur.cat/XGGNEN
https://cutt.ly/rWTBMMO
https://cutt.ly/sWTBWZ7
https://tuit.cat/2aCcu
mailto:pladurgell@oficinajove.cat
https://cutt.ly/3zfQ27i


 

 

 

92 Administratiu/va Tàrrega 11/10/2021 Gestió de comandes, albarans, validació de factures. https://ja.cat/Ebfis Eurofirms 

 
93 

 
Treballador/a familiar 

 
es Borges Blanque 

 
11/10/2021 

Professionals titulats amb atenció a les persones en 

situació de dependència o cures auxiliars 

alternatives. 

 
https://ja.cat/3MpyY 

 
IMO Lleida 

 
94 

Cambrer/ Cambrera (Caps 

de setmana) (Ref. 340) 

 
Torà 

 
8/10/2021 

Empresa de la restauració ubicada a Torà necessita 

incorporar un cambrer o una cambrera de bar i 

terrassa 

 
https://tuit.cat/AxzS9 

Centre la 

Solana 

95 Administratiu/va Tàrrega 6/10/2021 
Nivell de francès elevat. Horari de 8h a 13h i de 15h a 

17h. 
https://ja.cat/iZrnv Adecco 

96 
Aprenent/a de mecànica 

(Ref. 372) 
Tàrrega 6/10/2021 

Aprenent de mecànica per donar suport a taller de 
vehicles. 

http://scur.cat/CYHG2C 
Centre la 

Solana 

 
97 

 
Enginyer/a 

 
Tàrrega 

 
6/10/2021 

Manteniment de les instal·lacions elèctriques, 

planificar i organitzar tasques, gestionar equip de 

treball, 

 
https://ja.cat/iml21 

 
IMO Lleida 

 
 

98 

 
Tècnic Pressupostos i 

Certificacions 

 
 

Tàrrega 

 
 

4/10/2021 

Suport a l'administració i creació de plànols 

(Autocad, Inventor). CFGS i Carnet B1. Experiència en 

la construcció i serralleria metàl·lica. Contracte 

temporal 

 
 Enviar CV a 

treballiformacio@urgell.cat 

Consell 

Comarcal de 

l'Urgell 

 

 

 

99 

 

 

 

Personal informàtic 

 

 

 

Lleida 

 

 

 

4/10/2021 

Empresa del sector de les comunicacions certificades 

i de les telecomunicacions, cerca candidats/as per a 

cobrir els següents llocs de treball: Tècnica o tècnic 

de sistemes / DevOps , Programadora o Programador 

Sènior Front-*end, Programadora/or Júnior. 

 

 
 

lmiranda@aspid.cat 

 

 

 

ASPID 

100 
PROGRAMA 30 PLUS 21: 

Paleta (Ref. 382) 
Tàrrega 3/10/2021 Empresa de Tàrrega busca un/a paleta https://tuit.cat/rjtrx 

Centre la 
Solana 

 
101 

Aprenent/a 

d'instal·lacions elèctriques 

(Ref. 327) 

 
Cervera 

 
1/10/2021 

Empresa de Cervera necessita incorporar una 

persona jove que estigui interessada en aprendre 

l'ofici d'electricitat i llauneria. 

 
https://tuit.cat/eUjZd 

Centre la 

Solana 

https://cutt.ly/NRd2MSc
https://ja.cat/3MpyY
https://tuit.cat/AxzS9
https://acortar.link/1RFxqe
http://scur.cat/CYHG2C
https://ja.cat/iml21
mailto:treballiformacio@urgell.cat
mailto:lmiranda@aspid.cat
https://tuit.cat/rjtrx
https://tuit.cat/eUjZd


 

 

 

 
102 

Tècnic/a comunicació i 

sensibilització 

 
Tàrrega 

 
30/9/2021 

Titulació en Comunicació Audiovisual, Periodisme , 

Relacions Públiques o Màrqueting Digital. 

 
https://cutt.ly/kEJ7vYg 

Enfoc - Grup 

Alba 

 
103 

Atenció al 

client/comercial per 

contact center 

 
Vilagrassa 

 
29/9/2021 

 
Persona amb habilitat comunicativa i telefónica. 

 
https://cutt.ly/hnGkc1d 

Enfoc - Grup 

Alba 

104 Netejador/a (Ref.358) Vilagrassa 28/09/2021 
Neteja de les àrees de restaurant, cuina i habitacions 

de l'hotel. 
https://acortar.link/62JvU5 

Centre la 
Solana 

 
105 

Ajudant de Cuina o 

Cuiner/a (Ref. 332) 

 
Vilagrassa 

 
28/09/2021 

Necessita incorporar personal pel seu equip per 

realitzar tasques d'ajudant de cuina o de cuiner/a. 

 
http://scur.cat/CKFD7X 

Centre La 

Solana 

 
106 

Cambrer/ Cambrera (Ref. 

331) 

 
Vilagrassa 

 
28/09/2021 

Atendre clients, Cobrar les comandes. Netejar i 

mantenir en ordre el lloc de servei. Emplenar i 

reposar neveres. 

 
http://scur.cat/9YHJFJ 

Centre La 

Solana 

 
107 

 
Aprenent Pintor (Ref. 361) 

 
Tàrrega 

 
28/09/2021 

Aprenent de pintor i col.locació de parquet per poder 

complementar les tasques de pintura en habitatges 

particulars, majoritariament. 

 
https://acortar.link/62JvU5 

Centre la 

Solana 

 
 

108 

 
Operari de producció 

especialista (Ref. 360) 

 
 

Cervera 

 
 

28/09/2021 

Elaboració de peces prefabricades; preparció de 

motlles, abocament de formigó, obertura / 

tancament de motlles, repassat de peces, 

emmagatzematge. 

 
 

https://acortar.link/62JvU5 

 
Centre la 

Solana 

109 Auxiliar de cuina Rocallaura 23/9/2021 Indiqueu el nom de l'oferta a les observacions. https://cutt.ly/3EWb91A 
Enfoc - Grup 

Alba 

 
110 

Maquinista de Línia de 

Producció (Ref. 374) 

 
Tàrrega 

 
20/09/2021 

Maquinista de línia de producció del sector de 

l'alimentació amb coneixements d'Electromecànica 

 
http://scur.cat/9KNA2L 

Centre la 

Solana 

111 
Peó d'escorxador (Ref. 

330) 
Tàrrega 14/09/2021 

Matança, especejament i elaboració tant de boví, 

porcí i oví 
http://scur.cat/4YEH89 

Centre La 

Solana 

https://cutt.ly/kEJ7vYg
https://cutt.ly/hnGkc1d
https://acortar.link/62JvU5
http://scur.cat/CKFD7X
http://scur.cat/9YHJFJ
https://acortar.link/62JvU5
https://acortar.link/62JvU5
https://cutt.ly/3EWb91A
http://scur.cat/9KNA2L
http://scur.cat/4YEH89


 

 

 
 

 
112 

 
Cambrer servei de bar i 

restaurant caps de 

setmana i festius 

 

 
Torà 

 

 
09/09/2021 

Persona amb experiència en barra i restaurant.Bona 

atenció amb els clients i bones aptituds per treballar 

en equip. Opció allotjament al mateix al mateix 

establiment. Residència a Torà o rodalies amb 

vehicle propi 

 

 
info@hostaljaumet.com 

 

 
TOT 

 
 

113 

 
Agent comercial 

d'assegurances 

 
Província de 

Lleida 

 
 

30/8/2021 

Assessoerament comercial en materia 

d'assegurances 

Competències per al lloc: Coneixements informàtics 
a nivell usuari d'Office. 

 
 

https://cutt.ly/XiXhx4F 

 
Enfoc - Grup 

Alba 

 
114 

Teleoperador/a a call 

center 

 
Lleida 

 
9/08/2021 

Recepció i emissió de trucades, ús de software i 

hardward, gestió de tràmits en funció dels protocols. 

Català, castellà i anglés. 

 
svilasalo@aspid.cat 

 
ASPID 

115 Forner/a Castellserà 9/08/2021 
Persona per donar un suport en la elaboració de pa i 

brioxeria. Jornada completa 
gminguell@aspid.cat ASPID 

mailto:info@hostaljaumet.com
https://cutt.ly/XiXhx4F
mailto:svilasalo@aspid.cat
mailto:gminguell@aspid.cat


 

 

 

 


