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

1
Tècnic/a magatzem- 

repartidor/a
Tàrrega 02/11/2022

Des d'ISPROX estem buscant un/a TÈCNIC DE 

MAGATZEM / REPARTIDOR per empresa de l'Urgell del 

sector alimentari. Jornada completa.

https://acortar.link/YKpT7h Infojobs

2 Director/a comercial Tàrrega 02/11/2022

Empresa referència del sector industrial busca 

incorporar director comercial en experiència B2B. 

Contracte: Indefinit.

https://acortar.link/3CBpsJ Infojobs

3
Personal perruqueria i 

imatge personal
Tàrrega 02/11/2022

2 vacants. Valorable coneixements de de babylights, 

balayage y freehand.
https://acortar.link/xMObDa Infojobs

4 Operari/ària Tàrrega 02/11/2022
Jornada complerta. Horari rotatius de matí, tarda i nit. 

Experiència requerida i vehicle propi.
https://acortar.link/AnykmU Infojobs

5 Personal de magatzem Tàrrega 02/11/2022
Personal polivalent per desenvolupar tasques de 

magatzem, atenció al client...
https://acortar.link/P58GZF Infojobs

6 Administratiu/va Balaguer 02/11/2022 Atenció telefònica, gestió dades, comandes, ofimàtica. https://acortar.link/m5REsS Feina Activa

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.

dimecres, 2 / novembre / 2022

https://acortar.link/YKpT7h
https://acortar.link/3CBpsJ
https://acortar.link/xMObDa
https://acortar.link/AnykmU
https://acortar.link/P58GZF
https://acortar.link/m5REsS


7 Operari/a de magatzem Tàrrega 02/11/2022

Càrrega i descàrrega de mercaderies amb carretilla , 

preparació de comandes entre altres. Formació en TPM 

del metall, jornada completa i experiència.

https://cutt.ly/dNSA1U7 Randstad

8 Carretoner/a Maials 02/11/2022

Càrrega, descàrrega i ubicació de mercaderies amb 

carretó elevador. Manteniment de l'espai de treball i del 

carretó. Jornada completa i torns rotatius.

https://cutt.ly/eNSDYkV Randstad

9 Consultor/a de RRHH Tàrrega 02/11/2022

Reclutament, selecció acollida de treballadors/es, 

contractació, nòmines entre altres tasques. Jornada 

completa.

https://cutt.ly/VNSJXHq IMAN Temporing

10 Tècnic/a en informàtica
Vilanova de la 

barca
02/11/2022

Posicionament web, programació, ús de Java, gestió y 

desenvolupament del ERP de l'empresa, entre altres.
https://cutt.ly/KNSKk3F IMAN Temporing

11 Carretoner/a Lleida 02/11/2022
Càrrega i descàrrega amb carretilla retràctil, gestió del 

magatzem i picking. Jornada completa i horari intensiu.
https://cutt.ly/8NSLQA0 IMAN Temporing

12 Conductor (palista) Urgell 02/11/2022

OFERTA PÚBLICA: Concurs-oposició, per a la provisió, en 

règim de personal indefinit, d’un lloc de treball de 

conductor (palista). Termini: 30/11/22

https://tuit.cat/xcjCq

Consorci per a la Gestió 

dels Residus Urbans de 

l'Urgell

13

Encarregat/da de la planta 

de compostatge i dipòsit 

controlat

Urgell 02/11/2022

OFERTA PÚBLICA: concurs-oposició lliure per cobrir amb 

caràcter indefinit un lloc de treball d’encarregat/da. 

Termini: 30/11/22

https://tuit.cat/5VaE8

Consorci per a la Gestió 

dels Residus Urbans de 

l'Urgell

14 Auxiliar de manteniment Òdena 02/11/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça d'estabilització laboral 

d'auxiliar manteniment d'instal·lacions 

esportives.Termini: 25/11/2022

https://tuit.cat/nxnsz Ajuntament d'Òdena

https://cutt.ly/dNSA1U7
https://cutt.ly/eNSDYkV
https://cutt.ly/VNSJXHq
https://cutt.ly/KNSKk3F
https://cutt.ly/8NSLQA0
https://tuit.cat/xcjCq
https://tuit.cat/5VaE8
https://tuit.cat/nxnsz


15 Auxiliar administratiu/va Òdena 02/11/2022
 2 places d'auxiliar administratiu d'atenció a la 

ciutadania.Termini: 25/11/2022
https://tuit.cat/vp2r1 Ajuntament d'Òdena

16
Operari/Operària de 

Prefabricats de formigó
Cervera 02/11/2022

Empresa d'edificació i obra civil especialitzada en 

prefabricats de formigó necessita incorporar 

operaris/operàries per la seva planta industrial.

https://tuit.cat/V8tlB Centre la Solana

17 Tècnic/a de projectes Tàrrega 02/11/2022

Anàlisi tecnicoeconòmica de l'obra, generar 

documentació tècnica, gràfica i detalls constructius amb 

l’eina Autocad…

https://tuit.cat/Flpoa
Infofeina- 

Ref. 177144

18 Cambrer/a Tàrrega 01/11/2022 Cambrer/a jornada completa. https://tuit.cat/9D744 Centre la Solana

19 Cambrer/a Tàrrega 01/11/2022 Cambrer/a jornada parcial (div, diss, dium.) https://tuit.cat/J78Av Centre la Solana

20 Operari/a de càrrega Guissona 31/10/2022
Càrrega i descàrrega manual de productes alimentàris 

en horari de tarda.
https://cutt.ly/fNSFJWg Randstad

21

Encarregat/da 

manteniment 

electromecànic

Guissona 31/10/2022

Torn de tarda 14-22h. Organitzar les activitats de 

manteniment de la depuradora, de la futura planta de 

biogàs i de la zona de residus, etc.

https://tuit.cat/xKsZj BonÀrea

22 Operari/a mecànic/a Tàrrega 30/10/2022
Requisits: CFGM mecànica. S´ofereix jornada completa i 

contracte indefinit.
https://acortar.link/OhYf6N Infojobs

https://tuit.cat/vp2r1
https://tuit.cat/V8tlB
https://tuit.cat/Flpoa
https://tuit.cat/9D744
https://tuit.cat/J78Av
https://cutt.ly/fNSFJWg
https://tuit.cat/xKsZj
https://acortar.link/OhYf6N


23 Recepcionista Tàrrega 30/10/2022
Requisits: CFGM/S adminsitració. Català i Castellà. 

Anglès nivell B2.
https://acortar.link/7oOKVc Infojobs

24 Caixer/a- repossador/a Tàrrega 30/10/2022 ESO finalitzada. Referència de l´oferta 273347. https://acortar.link/9kucCc Infojobs

25 Netejador/a Mollerussa 30/10/2022

Per important empresa del sector de neteja de la 

comarca de Lleida, cerquem a un/a netejador/a per 

realitzar tasques de neteja industrial.

https://acortar.link/PvOA63 Feina Activa

26 Planxista-pintor/a Cervera 30/10/2022
Contracte laboral de 3 mesos. Jornada completa. 

Experiència requerida de 6 mesos i carnet B.
https://acortar.link/ZToGbw Feina Activa

27 Desarrolador/a Front End LLeida 30/10/2022

Web amb HTML5, CSS3, SASS, BEM, JavaScript y 

jQuery... Requisits: CFGS, anglès B1 i experiència de 3 

anys.

https://acortar.link/4bMhI4 Feina Activa

28 Encarregat/da de linia LLeida 30/10/2022
Experiència 1 anys. Experiència com a encarregat/a de 

línia en un magatzem de fruita. Disponibilitat per viatjar.
https://acortar.link/en2UZK Feina Activa

29 Electromecànic/a Mollerussa 30/10/2022

Funcions: Analitzar, desenvolupar i donar manteniment 

als sistemes i dispositius relacionats amb 

l'electromecànica. 2 vacants

https://acortar.link/PYCthF Feina Activa

30 Electricista
Comarca 

Garrigues
30/10/2022

Seleccionem una persona de manteniment, 

Imprescindible: electricitat, climatització i fontaneria.
https://tuit.cat/2qQS1 Infofeina - Ref. 174821

https://acortar.link/7oOKVc
https://acortar.link/9kucCc
https://acortar.link/PvOA63
https://acortar.link/ZToGbw
https://acortar.link/4bMhI4
https://acortar.link/en2UZK
https://acortar.link/PYCthF
https://tuit.cat/2qQS1


31
Enginyer/a 

administratiu/va
Guissona 27/10/2022

Departament de manteniment de l'escorxador de porcs. 

Dill a div de 8 a 17h.
https://tuit.cat/xKsZj BonÀrea

32
Operari/ària amb 

certificat de discapacitat.
Guissona 27/10/2022

Gestió clients, implantació, recolzament, col·locació en 

guixetes i tallatge inicial usuaris/àries de vestuari. Torn 

de matí. Contracte fixe discontinu. 

mjcarrasco@ilunion.com TOT

33 Tècnic/a de manteniment Lleida 26/10/2022

Ajustar cintes transportadores, reparació i mantneimetn 

de motors entre altres tasques. Carnet B i experiència en 

el sector.

https://cutt.ly/TNSUWZq Randstad

34
Tècnic/a de manteniment 

junior
Lleida 26/10/2022

CFGS en mecànica, electrònica o electricitat. Neteja i 

manteniment de compressors entra altres. Jornada 

completa i horari partit.

https://cutt.ly/lNSOa6x Randstad

35
Auxiliar administratiu de 

suport

Calonge de 

Segarra
26/10/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça plaça d'auxiliar 

administratiu/iva de suport per a l'actualització del cens 

de cementiris.Termini: 11/11/2022

https://tuit.cat/3518t
Ajuntament de Calonge 

de Segarra

36 Director/a
Santa Coloma 

de Queralt
26/10/2022

OFERTA PÚBLICA: 1plaça de direcció al Consorci

Sociosanitari, vacant a la plantilla de personal. Termini: 

24/11/2022

https://tuit.cat/nnJxe

Consorci Sociosanitari 

de Sta. Coloma de 

Queralt

37
Auxiliar de Lampista i 

Calefacció
Guissona 26/10/2022

Helpoint Serveis busca un professional Auxiliar Lampista 

i de Calefacció per donar suport als oficials per empresa 

de Guissona.

https://tuit.cat/texiS Centre la Solana

38 Maquinista de producció Cervera 25/10/2022

Responsable de posar en marxa la línia i supervisar-la, 

introducció de paràmetres, organitzar i supervisar el 

personal de la línia

https://tuit.cat/SJ6qb ADECCO

https://tuit.cat/xKsZj
https://cutt.ly/TNSUWZq
https://cutt.ly/lNSOa6x
https://tuit.cat/3518t
https://tuit.cat/nnJxe
https://tuit.cat/texiS
https://tuit.cat/SJ6qb


39 Recepcionista Lleida 25/10/2022

Recepció i atenció al client, gestió d'agendes, atenció al 

telèfon. Experiència en el sector, CFGM en 

administració.

https://cutt.ly/pNSPoTi Randstad

40 Auxiliar administratiu Tàrrega 25/10/2022

OFERTA PÚBLICA: 2 places,via concurs oposició, d de 

personal administratiu vacants a la plantilla del

Consell Comarcal de l’Urgell. Termini: 25/11/22

https://tuit.cat/Cf8n4 Consell Comarcal Urgell

41 Auxiliar administratiu/va
Aguilar de 

Segarra
25/10/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça d'Auxiliar administratiu, 

Projecte Rubik 9, 25 hores jornada. Termini: 4/11/2022
https://tuit.cat/Akvk4

Ajuntament d'Aguilar 

de Segarra

42

Educador/a social per a 

l'àrea de serveis socials 

bàsics

Tàrrega 25/10/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça laboral

temporal d’educador/a social per l’àrea de serveis 

socials bàsics i creació d’una borsa de treball. Termini: 

https://tuit.cat/1JkyO Consell Comarcal Urgell

43

Secretari/ària interventor 

del Servei d'Assistència 

Tècnica Municipal

Tàrrega 25/10/2022

OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball caràcter interí de llocs 

de treball reservats a funcionaris de secretaria 

intervenció. Termini: 14/11/22

https://tuit.cat/ZOCLQ Consell Comarcal Urgell

44 Tecnic/a Fiscal Comptable Cervera 25/10/2022

Assess. comptable/econòmic gral, planif.fiscal, confecció 

i tramitació d'impostos, comptabilitat analítica i de 

costos, tramitació de rendes.Grau d'empresarials, ADE, 

ocupacio@cerverapaeria.cat TOT

45
Auxiliar d'ajuda a domicili 

(intern/a)
Tàrrega 24/10/2022

Tenir cura persona gran i neteja de la llar. Jornada 

completa. Incorporació immediata.
https://tuit.cat/dUkfg IMO LLEIDA

46 Gerocultor/a Residència La Fuliola 24/10/2022

Es valorarà experiència i formació. S'ofereix contracte 

temporal amb possibilitats reals d'incorporació a 

l'empresa. Horari: torns rotatius.

tsocialfuliola@serveislleida.c

om

Consell Comarcal de 

l'Urgell

47
Tècnic/a en direcció i 

gestió d'obra
Tàrrega 24/10/2022

Experiència mínima de 10 anys com a tècnic en direcció i 

gestió d'obra en el sector del metall. Contracte indefinit i 

incorporació immediata.

ocupacio@urgell.cat
Consell Comarcal de 

l'Urgell

https://cutt.ly/pNSPoTi
https://tuit.cat/Cf8n4
https://tuit.cat/Akvk4
https://tuit.cat/1JkyO
https://tuit.cat/ZOCLQ
https://tuit.cat/dUkfg


48 Auxiliar Administratiu/va Agramunt 24/10/2022
Assessoria fiscal necessita auxiliar administratiu/a. Grau 

mig. Experiència 6 mesos mínim. Horari de 9 a 13 h.
info@gescom.cat

Consell Comarcal de 

l'Urgell

49 Xofer conductor/a Juneda 24/10/2022

Es necessita xofer conductor/a per empresa transport. 

Jornada completa de dilluns a divendres. Experiència de 

2- 5 anys. Permís CAP C-E

rrhh@ppala.com
Consell Comarcal de 

l'Urgell

50

Dinamitzador/a local 

Agroecològica i 

Cooperativa de l'Aresta

Camp de 

Tarragona
24/10/2022

Experiència en gestió de projectes, economia social i 

solidària, ccoperativisme i dinamització local 

agroecològica. Enviar CV fins 6 novembre

arestacooperativa@gmail.co

m

Consell Comarcal de 

l'Urgell

51 Tècnic/a projectes
Camp de 

Tarragona
24/10/2022

Coneixements i experiència en agroecologia i 

cooperativisme. Disseny , gestió i coordinació de 

projectes.

arestacooperativa@gmail.co

m

Consell Comarcal de 

l'Urgell

52

Operari/ària de 

construcció (oficial i/o 

peó)

Anglesola 24/10/2022

Empresa construcció busca operari per realitzar feines 

de paleta. Imprescindible disposar de permís de conduir 

B.

ocupacio@urgell.cat
Consell Comarcal de 

l'Urgell

53
Maquinista per retro-

excavadora
Anglesola 24/10/2022

Empresa metall busca maquinista per retro-excavadora 

amb la formació corresponent (moviments de terra). 

També que disposi del permis C1 xofer de camió.

ocupacio@urgell.cat
Consell Comarcal de 

l'Urgell

54 Tècnic/a de laboratori Agramunt 24/10/2022 Veure condicons a l´oferta. https://acortar.link/EtdRQG Feina Activa

55 Operari/a Lleida 24/10/2022

Recepció i control de mercaderies, càrrega, descàrrega i 

preparació de comandes entre altres. Domini de 

ofimàtica i experiència en el sector.

https://cutt.ly/bNSP828 Randstad

56
Auxiliar administratiu-

recepcionista de piscina
Tàrrega 24/10/2022

OFERTA PÚBLICA: 2 places d'aux.administratiu a 

recepcionistes de piscina. Termini: 10/11/2022
https://tuit.cat/pxDSL Ajuntament de Tàrrega

https://acortar.link/EtdRQG
https://cutt.ly/bNSP828
https://tuit.cat/pxDSL


57 Places Personal neteja
Vilanova de 

Segrià
24/10/2022

OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball per vacants i 

substitucions per a la prestació dels serveis de neteja 

municipal. Termini: 16/11/2022

https://tuit.cat/oIhZf
Ajuntament de 

Vilanova de Segrià

58
Manicura i pedicura 

(Ref.610)
Tàrrega 24/10/2022 Manicura i pedicura a Tàrrega. https://tuit.cat/Sa29q Centre la Solana

59 Intern/a (Ref.609) Tàrrega 24/10/2022 Cura de la llar i atenció a la persona. https://tuit.cat/iDPL9 Centre la Solana

60
Persona per a sala de 

desfer sector porcí
Llobera 24/10/2022

Desfer canals de porc i qualsevol peça del porcí (pernil, 

espatlla, etc.). Jornada partida o sencera, incorporació 

immediata. Es valorarà experiència. carnet conduir C.

info@granjagodall.cat TOT

61
Monitor/a activitats 

dirigides
Ponts 24/10/2022

Zzumba, spinning, tonificació, aquagym, pilates, etc. 

Contracte 40 hores de substitució. Formació en activitats 

esportives i dirigides

aiguasport.ponts@gmail.co

m
TOT

62
Diplomat/da en 

infermeria
Mollerussa 24/10/2022

Coordinació amb l'ABS del Pla d'Urgell. Contracte 

indefinit a jornada completa de dilluns a divendres.
https://tuit.cat/F29pi Infofeina - Ref. 176641

63
Tècnic de manteniment 

industrial
Arbeca 24/10/2022

Experiencia como mínimo de 3 años desempeñando las 

funciones.Formación: CFGM Mecánica, Mantenimiento 

Industrial o electricidad.

https://tuit.cat/Lsm55 Sinergie

64
Titulat/a enginyeria 

forestal
Solsona 23/10/2022

Planificació forestal i projectes relacionats, direcció de 

treball, tràmits d'ajuts, gestió de finques, col·laboració 

en activitats de formació.

https://tuit.cat/c5bOe Infofeina - Ref. 175656

https://tuit.cat/oIhZf
https://tuit.cat/Sa29q
https://tuit.cat/iDPL9
https://tuit.cat/F29pi
https://tuit.cat/Lsm55
https://tuit.cat/c5bOe


65 Cambrer/a sala El Solsonès 23/10/2022

Recepció, atenció i acomodació clients, informar i 

orientar al client, control estocs, servir plats, servei de 

begudes, etc.

https://tuit.cat/X1C92 Infofeina - Ref. 176665

66
Operari/a d'uniformitat 

laboral amb discapacitat
Guissona 22/10/2022

Gestió de clients, resolució d'incidències i reporting final 

al client, manteniment de taquilles-claus i materials de 

les instal·lacions del client.

https://tuit.cat/Ojz3l Infofeina - Ref. 177920

67
Instal·lador plaques 

fotovoltaiques
Pla d'Urgell 22/10/2022

realització d'instal·lacions fotovoltaiques autoconsum, 

industrials i manteniments. Jornada intensiva, 

incorporació immediata.

https://tuit.cat/dlov4 Infofeina - Ref. 177213

68 Mosso/a de magatzem Tàrrega 21/10/2022
Càrrega i descàrrega de camions. Gestió de 

recanvis.Preparació de comandaments
https://tuit.cat/r8w1O EUROFIRMS

69 Xòfer conductor/a Juneda 21/10/2022
Jornada completa. Horari diürn de dilluns a divendres 

(1h per dinar). Experiència mínima entre 2-5 anys.
rrhh@ppala.com 973150309

Consell Comarcal de 

l'Urgell

70 Professor/a de música Mollerussa 21/10/2022

Borsa de treball amb les categories de Grau Superior, 

Professor Superior i Grau Professional de Música. 

Termini: Obert permanentment

https://tuit.cat/Vfj1c
Ajuntament de 

Mollerussa

71 Fisioterapeuta Cervera 21/10/2022

Per centre de dia de persones amb Alzheimer. Valoració 

i revaloració dels usuaris,establir 

objectius,tractament,pla de manteniment actiu i dur-ho 

a terme amb els usuari/es

info@afac.cat TOT

https://tuit.cat/X1C92
https://tuit.cat/Ojz3l
https://tuit.cat/dlov4
https://tuit.cat/Vfj1c


72 Muntador plaques solars Pla d'Urgell 21/10/2022

Realització instal·lacions fotovoltaiques auoconsum, 

industrials i manteniments. Valorable CFGM en 

electricitat i electrònica.

https://tuit.cat/i5Yo4 Infofeina - Ref. 177513

73
Administratiu/va 

Comptable
Tàrrega 20/10/2022

Totes les relacionades amb la gestió 

comptable.Coordinació amb gestoria.Gestió 

documentació i arxiu.

https://tuit.cat/yeWsN ADECCO

74 Operari/ària de producció Ivars d'Urgell 20/10/2022

Càrrega i descàrrega amb carretó elevador. Neteja de la 

fàbrica i lloc de treball.Alimentació màquina de 

producció.

https://tuit.cat/w321o EUROFIRMS

75 Operari/ària taller metall
Borges 

Blanques
20/10/2022

Neteja i ordre lloc de treball. Ús de la radial.Preparació 

dels materials.Construcció estructures metàl·liques
https://tuit.cat/mx1N5 EUROFIRMS

76
Maquinista-Operari/ària 

en indústria alimentària
Fonollosa 20/10/2022

Treball rotatiu en línies de producció alimentària 

d'elaboració de plats cuinats, productes congelats i 

conserves. Donar suport a altres àrees de l'empresa

https://tuit.cat/zUx4Z
Consell Comarcal de 

l'Urgell

77 Agent pla de carrera Lleida 20/10/2022

Cerca de persones que vulguin incorporar-se a la red 

dins del sistema Pla de Carrera; Nivell de formació 

mínima de Graduat en ESO o equivalent.

albert.maza@generali.com
Consell Comarcal de 

l'Urgell

78
Vetlladors/a Centres 

Educatius

Cervera i 

voltants
20/10/2022

Imprescindible disposar del certificat negatiu de delictes 

sexuals. Es valorarà experiència amb

infants NESE (necessitats especifiques de suport 

educatiu).

basic@serunion.com TOT

https://tuit.cat/i5Yo4
mailto:albert.maza@generali.com


79
Enginyer/a instal·lacions 

plaques fotovoltaiques
Pla d'Urgell 20/10/2022

Valorable enginyeria superior amb titulació altres. 

Visites tècniques, elaborar estudis, informes tècnics, etc.
https://tuit.cat/FcS3c Infofeina - Ref. 177454

80 Soldador/a Tàrrega 19/10/2022
Saber interpretar el plànols, soldadura de fil,ús de 

màquina plegadora,tasques pròpiès del lloc de treball.
https://tuit.cat/m1i1z EUROFIRMS

81 Delineant/a industrial Tàrrega 18/10/2022
Realització de dissenys nous o modificacions. Elaboració 

documentació tècnica.
https://tuit.cat/0x8Z7 ADECCO

82 Instal·lador/a Elèctric/a Agramunt 18/10/2022

Muntar circuits elèctrics,pneumàtics,hidràulics a 

carrosseries de camions. Interpretació plànols, 

montatges de peces.

https://tuit.cat/5CrTs ADECCO

83 Auxiliar Administratiu/va Agramunt 18/10/2022 Horari 9-13h. Experiència mínima desitjable de 6 mesos. info@gescom.cat
Consell Comarcal de 

l'Urgell

84 Soldador/a Comarca Urgell 18/10/2022

Interpretació de plànols, fabricació de serralleria i 

muntatge d'estructures. Experiència en soldadura TIG, 

MIG MAG elèctrode.  Contracte temporal.

https://tuit.cat/5l7nl Infofeina Ref. 177201

85 Mosso/a de magatzem Bellpuig 17/10/2022
Contacte amb els proveïdors, els clients i les empreses 

del grup.Càrrega i descàrrega camions.Gestió d'albarans.
https://tuit.cat/1C0rg EUROFIRMS

86
Creació d'una borsa de 

treball SATM
Tàrrega 17/10/2022

Les funcions del lloc de treball són les previstes a la 

normativa específica de l’Escala de personal funcionari 

d’Administració Local amb habilitació de caràcter 

nacional.

https://tuit.cat/ncJB1
Consell Comarcal de 

l'Urgell

https://tuit.cat/FcS3c
mailto:info@gescom.cat
https://tuit.cat/5l7nl


87 Auxiliar Administratiu/a Tàrrega 17/10/2022

Procés de selecció de dos auxiliars administratius/ives 

per torn obert, per proveir una plaça amb caràcter fixe i 

l’altra amb caràcter temporal

https://tuit.cat/ncJB1
Consell Comarcal de 

l'Urgell

88
Tècnic direcció i gestió 

d'obra
Comarca Urgell 17/10/2022

Anàlisi tecnicoeconòmica de l'obra, gestió i 

dimensionament de l'equip d'obra, optimització de 

recursos humans i materials. Nivell bàsic de PRL de 

construcció de 60h/20h. Jornada intensiva.

https://tuit.cat/3w4v0 Infofeina Ref. 177063

89
Tècnic comercial energies 

renovables
Mollerussa 17/10/2022

Grau en administració i direcció d'empreses, CFGS 

Manteniment d'equips industrials, manteniment 

d'instal·lacions. Jornada intensiva. Experiència en el 

sector (1 any).

https://tuit.cat/tfuVo Infofeina - Ref. 175004

90
Tècnic/a informàtic/a i de 

sistemes
Pla d'Urgell 17/10/2022

Experiència mínima de 5 anys en posició similar. 

Valorable grau en enginyeria informàtica, enginyeria 

tècnica amb titulació informàtica de sistemes.

https://tuit.cat/jrG5t Infofeina - Ref. 177759

91 Responsable de compres Urgell 17/10/2022

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

92
Enginyer/a tècnic/a de 

projectes
l'Urgell 17/10/2022

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/Nfh6M Infofeina - Ref. 176282

93
Operari/a de 

manteniment
l'Urgell 17/10/2022

Persona encarregada del manteniment correctiu i 

preventiu de la fàbrica, coneixement de soldadura, 

hidràulica, electricitat i pneumàtica

https://tuit.cat/74pGn Infofeina - Ref. 173891

https://tuit.cat/3w4v0
https://tuit.cat/tfuVo
https://tuit.cat/jrG5t
https://tuit.cat/pHeoa
https://tuit.cat/Nfh6M
https://tuit.cat/74pGn


94 Tècnic/a laboral l'Urgell 17/10/2022

Departament de nova creació també s'haurà d'assumir 

tasques de suport a funcions administratives i gestió de 

documentació del perosnal.

https://tuit.cat/l70ft Infofeina - Ref. 176283

95 Ajudant/a dependent/a El Solsonès 17/10/2022

Tracte agradable amb els clients, capacitat de 

comunicació amb els companys, aprendre a tallar peix, 

ser net/a. Horari matí 30h.

https://tuit.cat/pOsd5 Infofeina - Ref. 174741

96 Cost Controller Pla d'Urgell 17/10/2022

Important multinacional de l’entorn de Mollerussa, 

incorpora al seu departament financer un/a Cost 

Controller sota dependència directa de la Direcció 

Financera.

https://tuit.cat/cBAgX Infofeina. Ref. 177741

97
Peó de manteniment de la 

brigada

Aguilar de 

Segarra
16/10/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça concurs lliure de peó 

manteniment de la brigada. Termini: 03/11/2022
https://tuit.cat/o3h4b

Ajuntament d'Aguilar 

de Segarra

98 Responsable magatzem Lleida 14/10/2022

Empresa dedicada a la comercialització de tot tipus 

d'aliments congelats, refrigerats i gelats , vol incorporar 

un/a Responsable de Magatzem.

https://tuit.cat/d5TmN Òptima

99 Director/a manteniment Lleida 14/10/2022

Planificació i gestió de manteniments. Proposar millores 

organitzatives.. Organitzar i dirigir el personal al seu 

càrrec.

https://tuit.cat/qhotG Montañés i Solé

100 Director/a de compres Lleida 14/10/2022

Revisar panel de proveïdors,gestió de totes les compres: 

materials, inversions, recanvis, etc...control dels 

procediments administratius i la corresponent 

documentació.

https://tuit.cat/zQoOf Montañés i Solé

https://tuit.cat/l70ft
https://tuit.cat/pOsd5
https://tuit.cat/cBAgX
https://tuit.cat/o3h4b


101
Tècnic/a Informàtic/a de 

sistemes
Pla d'Urgell 14/10/2022

Gestionar els sistemes informàtics de l’empresa a nivell 

de hardware, software i comunicacions.
https://tuit.cat/ot8Tz Montañés i Solé

102 Electricista industrial Mollerussa 14/10/2022

Tasques de muntatge quadres elèctrics, tasuqes de 

cablejat, verificar o canviar generadors elèctrics, entre 

d'altres.

https://tuit.cat/W4zal EUROFIRMS

103
Maquinista-Operari/-ària 

en indústria alimentària
Fonollosa 14/10/2022

Jornada completa. Horari intensiu de 6h a 14h. 

Preferible experiència en els processos de cuina 

industrial, maquinària de cuina industrial, processos de 

producció i magatzem.

info@bagescargol.com
Consell Comarcal de 

l'Urgell

104
Auxiliar d'Administració 

general
Juneda 13/10/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Tècnic d'administració 

general. Termini: 04/11/2022
https://tuit.cat/h0n6l Ajuntament de Juneda

105 Agent de la Policia Local
Les Borges 

Blanques
13/10/2022

OFERTA PÚBLICA: 3 places d'Agent de la Policia Local. 

Termini: 02/11/2022
https://tuit.cat/oMs0y

Ajuntament de les 

Borges Blanques

106
Responsable Botiga Moda 

RE
Guissona 13/10/2022

Gestió punt de venda i funcionament. De 10 a 14 h i de 

17 a 20 h. Incorporació inmediata. Coneixements en att. 

al públic i tècn. venda i ordinador/programa de caixa

insercio@nougrapats.cat TOT

107
Operari/ària d'escorxador 

(Ref. 608)
Tàrrega 11/10/2022 Matança i despejament de canals. https://tuit.cat/pP1A0 Centre la Solana

108 Carnisser/a (Ref. 607) Tàrrega 11/10/2022 Manipulació i venda de productes càrnics https://tuit.cat/vK2m4 Centre la Solana

mailto:info@bagescargol.com
https://tuit.cat/h0n6l
https://tuit.cat/oMs0y
https://tuit.cat/pP1A0
https://tuit.cat/vK2m4


109 Administratiu/va anglés Lleida 11/10/2022
FP1 o FP2 en administració. Experiència previa de dos 

anys.Domini paquet office. Nivell mínim de B2 d'anglés.
https://tuit.cat/e7HWY Sinergie

110
Ingenier/a junior oficina 

tècnica
Lleida 11/10/2022

Formació Universitaria en ingeneria tècncia industrial. 

Coneixements de Autocad i Office. Experiència d'un any.
https://tuit.cat/l1WO7 Sinergie

111 Operari/ària de producció Bellpuig 10/10/2022
Peó de maquinària. Requisits: experiència mínima de 2 

anys en el sector industrial,
https://tuit.cat/Xtp1i EUROFIRMS

112 Logopeda Tàrrega 10/10/2022

Diplomatura en Logopedia. Experiència en el camp de la 

diversitat funcional. Portar a terme els SAAC i ser el/la 

logopeda del centre. Substitució maternitat 30h/set.

https://tuit.cat/P170l Enfoc - Grup alba

113
Personal per instal·lacions 

solars
Tàrrega i Urgell 10/10/2022

Muntatge, instal·lació, posada en marxa i manteniment 

de instal·lacions solars per autoconsum.
https://tuit.cat/Tr8qD Enfoc - Grup alba

114 Tècnic/a delineante junior Lleida 10/10/2022
CFGM/CFGS en fabricació mecànica. Coneixements 

d'interpretació de plànols i CNC, ofimàtica i Autocad.
https://tuit.cat/8KifS Sinergie

115 Operari/a mollerussa Mollerussa 10/10/2022
Incorporación inmediata, jornada completa i posición 

inicialmente temporal
https://tuit.cat/tb8p3 Sinergie

116
Administratiu/va mitja 

jornada
Lleida 10/10/2022

Formació asociada al lloc de treball. Funcions de 

expedició de documents, gestió albarans i gestió i 

organització documentació.

https://tuit.cat/j203d Sinergie

https://tuit.cat/e7HWY
https://tuit.cat/l1WO7
https://tuit.cat/P170l
https://tuit.cat/Tr8qD
https://tuit.cat/8KifS
https://tuit.cat/tb8p3
https://tuit.cat/j203d


117
Gestor/a Atenció al Client- 

Comunitats
Tàrrega 07/10/2022

Tasques d'atenció i assesorament a propietaris, control i 

coordinació entre presidents de diferents comunitats, 

entre d'altres.

https://tuit.cat/lS7U6 ADECCO

118 Muntador/a elèctric/a Tàrrega 07/10/2022

Muntatge estructures de camions.Reparacions i 

instal·lacions mecàniques i elèctriques i d'altres tasques 

pròpies del lloc de treball.

https://tuit.cat/Y57BG EUROFIRMS

119 Paleta Anglesola 06/10/2022
Tasques de preparació de material, obra civíl i paleta en 

construccions d'estructures metàliques.
https://tuit.cat/OsQE9 EUROFIRMS

120 Soldador/a Mollerussa 05/10/2022

Interpretació de plànols, soldadura d'estructures de 

ferro per la construcció. Altres tasques del lloc de 

treball.

https://tuit.cat/Ap3zr EUROFIRMS

121 Places d'Administratiu Alta Segarra 05/10/2022
OFERTA PÚBLICA: Funcions administratives de l’àrea que 

correspongui. Termini: 04/11/2022
https://tuit.cat/IQiOR

Mancomunitat de l'Alta 

Segarra

122
Cambrer/a amb 

experiència (Ref. 602)
Rocallaura 05/10/2022

Establiment hoteler de la Vall del Corb necessita 

incorporar al seu equip personal amb experiència com a 

cambrer/a de sala.

https://tuit.cat/Hh1aq Centre la Solana

123 Cambrer/a (Ref. 601) Torà 05/10/2022
Servei bar-terrassa. Reposició stock. Neteja del bar, 

entre d'altres.
https://tuit.cat/HA4iw Centre la Solana

124

Manteniment i gestió de 

muntatges i reparacions 

(Ref. 598)

Tàrrega 04/10/2022

Programa 30 Plus: persona major de 45 anys o aturada 

de llarga durada pel manteniment i gestió de muntatges. 

Imprescindible Carnet B

https://tuit.cat/043l3 Centre la Solana

https://tuit.cat/IQiOR
https://tuit.cat/Hh1aq
https://tuit.cat/HA4iw
https://tuit.cat/043l3


125 Tècnic/a PRL Tàrrega 03/10/2022

Tasques d'assessorament, coordinació i realització 

d'accions en matèria de gestions de prevenció de riscos 

laborals, medi ambient i qualitat.

https://tuit.cat/pJc25 ADECCO

126
Responsable qualitat, 

seguretat i medi ambient
Cervera 03/10/2022

Requisits: Formació en Enginyeria tècnica mecànica, 

química o industrial. Disponibilitat per viatjar a escala 

nacional i intermacional de forma ocasional.

https://tuit.cat/VGW8I ADECCO

127
Pintor/a amb certificat de 

discapacitat
Anglesola 03/10/2022

Tasques de pintura industrial, es treballa en altures. 

Jornada completa. Indispensable certificat de 

discapacitat mínim d'un 33%.

gminguell@aspid.cat ASPID

128
Soldador/a amb certificat 

de discapacitat
Anglesola 03/10/2022

Soldar maquinària industrial. Jornada completa. 

Indispensable certificat de discapacitat mínim d'un 33%.
gminguell@aspid.cat ASPID

129
Teleoperador/a amb 

idiomes
Lleida 03/10/2022

Recepció i emissió de trucades, ús de software i 

hardward, gestió de tràmits. Català, castellà i un 3r 

idioma parlat. Preferible certificat de discapacitat.

imartinez@aspid.cat ASPID

130 Auxiliar administratiu
Bellmunt 

d'Urgell
03/10/2022

OFERTA PÚBLICA: 1plaça d’auxiliar administratiu/va, 

amb caràcter de personal laboral fix. Termini: 

07/11/2022.

https://tuit.cat/r9Lg2
Ajuntament Bellmunt 

d'Urgell

131
Maquinista planta 

envasadora
Urgell 03/10/2022

Valorable CFGM d'electromecànica. Experiència 

dmeostrable de 1-2 anys en línies de producció. 

Certificat de discapacitat

https://tuit.cat/HDRbG Enfoc - Grup alba

https://tuit.cat/r9Lg2
https://tuit.cat/HDRbG


132 Infermer/a Lleida 03/10/2022

Seguiment dels casos mèdics. Control i seguiment de les 

constants bàsiques de les persones usuàries. 

Coordinació amb ABS Tàrrega.Diplomatura o grau 

d’infermeria.

https://tuit.cat/h477f Enfoc - Grup alba

133
Tècnic/a departament de 

producció
Tarrega 03/10/2022

Planificació i control de la producció per fabricants de 

fitosanitaris. Imprescindible estudis en enginyeria 

agrònoma o bé química; tècnica o superior

https://tuit.cat/WKzj9 Enfoc - Grup alba

134
Engienyer/a júnior per a 

instal·lacions solars
Tàrrega 03/10/2022

Estudis i projectes de instal·lacions solars. Legalitzacions 

i tràmits amb ajuntaments. Compres de material. 

Contracte indefinit. Jornada completa. Salari segons 

vàlua.

https://tuit.cat/jb81P Enfoc - Grup alba

135
Personal per a 

instal·lacions solars
Tàrrega 03/10/2022

Muntatge, posada en marxa i manteniment de 

instal·lacions solars d'autoconsum entre altres. 

Contracte indefinit. Jornada completa. FPI / CFGM o 

FPII/ CFGS

https://tuit.cat/Tr8qD Enfoc - Grup alba

136
Mecànic/a de vehicles 

industrials
Tàrrega 03/10/2022

Realitzar manteniments i reparacions de vehicles 

industrials (camions, furgonetes). Titulació mínima de FP 

Mecànica o electrònica i 1 o 2 anys d'experiència. 

Contracte indefinit jornada completa

https://tuit.cat/df4L9 Enfoc - Grup alba

137 LOGOPEDA Tàrrega 03/10/2022

Dissenyar , executar i dirigir el pla d'intervenció de 

llenguatge atenent a criteris d'adequació, de validesa i 

d'eficiència. 6 a 8 hores a la setmana

https://tuit.cat/qb8T0 Enfoc - Grup Alba

138 Transportista repartidor Tàrrega 02/10/2022
Repartir productes del nostre obrador per tota la 

geografia Catalana, seguint les comandes.
https://tuit.cat/ylx3m Enfoc - Grup alba

https://tuit.cat/h477f
https://tuit.cat/WKzj9
https://tuit.cat/jb81P
https://tuit.cat/Tr8qD
https://tuit.cat/df4L9
https://tuit.cat/qb8T0
https://tuit.cat/ylx3m


139 Resepcionista Vilagrassa 02/10/2022

Gestió de les reserves, gestió del cobraments

Informar les persones sobre els serveis generals i 

complementaris de l'establiment

https://tuit.cat/7NMyQ Enfoc - Grup alba

140 Tècnic/a farmacèutica La Fuliola 30/09/2022
Jornada partida. Imprescindible gtrau mitjà en tècnic de 

farmàcia. Preferiblement 1 any d'experiència.

farmacialafuliola@hotmail.co

m // 680188441

Consell Comarcal de 

l'Urgell

141 Professional de soldadura Cervera 30/09/2022
Treballs de soldadura tant amb electrodo, com amb fil, 

relacionats amb feines de la construccio
https://tuit.cat/jcqye Enfoc - Grup alba

142 Ajudant/a de cambrer/a Urgell 30/09/2022

Preparació de les taules, d'organitzar-les, de la correcta 

disposició de les cadires i de la preparació de tot el 

servei de taula. Elaboracions bàsiques de cuina.

https://tuit.cat/7lFoy Enfoc - Grup alba

143 Insertor/a laboral Tàrrega 30/09/2022

Es requereix carnet de conduir. Persona molt polivalent. 

Es valorarà experiència en programes d'inserció laboral. 

Contracte indefinit, jornada completa.

https://tuit.cat/vozie Enfoc - Grup alba

144

Tècnic/a atenció a 

persones en situació de 

dependència

Urgell 30/09/2022
Personal per residència geriàtrica. Titulació mínima per 

complir amb els requisits (CP, CFGM i CFGS).
https://cutt.ly/EI1tjbH Enfoc - Grup Alba

145 Transportista camió grua Cervera 30/09/2022

Disposar de carnet C1 i experiència, serveis amb camió 

grua, comions gantxo i camoins de contenidors de 

cadenes.

https://tuit.cat/Ha9lt Enfoc - Grup alba

https://tuit.cat/7NMyQ
https://tuit.cat/jcqye
https://tuit.cat/7lFoy
https://tuit.cat/vozie
https://cutt.ly/EI1tjbH
https://tuit.cat/Ha9lt


146 Agutzil/a Belianes 29/09/2022
Tasques de manteniment i neteja de les vies publiques i 

instalacions del municipi (jardineria, neteja,etc)
Ajuntament de Belianes

Consell Comarcal de 

l'Urgell

147
Tècnic/a de Consum i 

Recursos Humans
Tàrrega 29/09/2022

Coordinar i controlar la gestió administrativa de l’àrea 

de recursos humans del Consell Comarcal de l’Urgell.
https://tuit.cat/ncJB1

Consell Comarcal de 

l'Urgell

148 Secretari/ària Tàrrega 29/09/2022

Les funcions del lloc de treball són les previstes a la 

normativa específica de l’Escala de personal funcionari 

d’Administració Local amb Habilitació de Caràcter 

Nacional, Subescala Secretaria,

https://tuit.cat/ncJB1
Consell Comarcal de 

l'Urgell

149 Places tècniques Lleida 27/09/2022
OFERTA PÚBLICA: Consultar a IRB Lleida. 

Termini:11/11/22
https://tuit.cat/5uoi8

Institut Recerca 

Biomèdica Lleida

150 Carretoner/a Cervera 26/09/2022

Et responsabilitzaràs del muntatge de peçes en cadena, 

etiquetatge, embalatge i verificació del producte i 

control de qualitat.

https://tuit.cat/HKl79 ADECCO

151

Places àmbit 

professor/lector/investiga

dor/recerca

Lleida 26/09/2022

OFERTA PÚBLICA: Vàries places d'investigador, 

professor/a i personal tècnic de recerca i d'altres. 

Termini: 08/11/2022- 28/11/2022.

https://tuit.cat/M8oKp
Universitat de Lleida 

(UDL)

152 Administratiu o contable Tarrega 14/09/2022
Formació relacionada amb el lloc: Cicle formatiu de Grau 

Superior en administració i finances, ADE, ...
https://tuit.cat/ed8b0 Sinergie

https://tuit.cat/5uoi8
https://tuit.cat/M8oKp
https://tuit.cat/ed8b0


153
Conductor/a-Repartidor/a 

camió rígid (Ref.592)
Tàrrega 12/09/2022

Repartiment de palets per la zona de Lleida.

Imprescindible carnet C+E vigent.
https://tuit.cat/or8Sw Centre la Solana

https://tuit.cat/or8Sw



