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

1
Tècnic/a d'expansió de 

botigues bonÀrea
zona Barcelona 16/01/2023 Consultar oferta a la web. https://tuit.cat/hj697 BonÀrea

2 Operari/ària de producció Vila-sana 20/01/2023

Instal·lació components hidràulics, traçat de la 

instal·lació elèctrica i senyalització, col·locació 

d'adhesius.

https://cutt.ly/q1cNwVM EUROFIRMS

3
Cuiner/a amb Cert. de 

discapacitat

Vallfogona de 

Balaguer
30/01/2023

Cerquem un cuiner/a amb experiència i certificat de 

discapacitat reconeguda. Horari de 9h a 15:45h de 

dilluns a divendres.

rmartinezm.inserta@fundaci

ononce.es
Portalento

4 Tècnic/a de RRHH
Vallfogona de 

Balaguer
26/01/2023

Implementar i executar processos de incorporació i 

baixa de treballadors entre altres tasques. Jornada 

completa.

https://tuit.cat/Fs5VO IMAN Temporing

5
Ajudant/a de cuina i 

cambrer/a
Urgell 13/01/2023

Preparació de taules, d'organització, correcta disposició 

de les cadires i preparació de tot el servei de taula. 

Elaboracions bàsiques de cuina.

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

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.

dilluns, 30 / gener / 2023

https://tuit.cat/hj697
https://cutt.ly/q1cNwVM
https://tuit.cat/Fs5VO
https://tuit.cat/7lFoy


6

Tècnic/a atenció a 

persones en situació de 

dependència

Urgell 01/01/1900
Personal per residència geriàtrica. Titulació mínima per 

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

7 Diferents places tècniques Torrelameu 17/01/2023 OFERTA PÚBLICA: Concurs de mèrits. Termini: 15/02/23 https://tuit.cat/nkoZV
Ajuntament de 

Torrelameu

8
Peó de granja porcina 

(Ref. 637)
Tornabous 07/12/2022

Es necessita cobrir vacant de peó de granja porcina amb 

experiència en alguna de les àrees de la granja: 

deslletament-parideres-gestació.

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

9
Cap de cuina amb 

ezperiència
Torà 30/12/2022

Experiència prèvia en lloc similar i en gestió i direcció de 

petits equips. Incorporació immediata. Jornada 

complerta. Possibilitat d'allotjament.

info@hostaljaumet.com TOT

10
Operari/ària Descàrregues 

puntuals
Tàrrega 02/01/2023

Disponibilitat d'incorporació inmediata. Capacitat 

d'esforç físic. Disponibilitat de treballar 1 o 2 dies a la 

setmana

https://tuit.cat/wrzfP ADECCO

11 Professor/a acadèmia Tàrrega 20/12/2022

Donar classes de matemàtiques, física i química a 

alumnes de batxillerat. Suport amb deures,preparació 

d'exàmens i hàbits d'estudi.

https://tuit.cat/gZqwt ADECCO

12 Soldador Tàrrega 16/01/2023
Soldadura d'estructures metàl·liques, muntatge i tall. 

Soldadura TIG. Interpretació de Planols.
https://tuit.cat/55grw ADECCO

13 Cosidor/a Tàrrega 23/01/2023
Confecció de peces amb màquina plana i owerlock. Talls 

i mesures.Control de qualitat.
https://tuit.cat/aKk2y ADECCO

https://cutt.ly/EI1tjbH
https://tuit.cat/nkoZV
https://tuit.cat/NupPp
https://tuit.cat/wrzfP
https://tuit.cat/gZqwt
https://tuit.cat/55grw
https://tuit.cat/aKk2y


14
Operari/ària producció 

per torns
Tàrrega 10/01/2023

Control i aprovisionament en línies de producció. Ús de 

carretó elevador.
https://tuit.cat/nAI23 ADECCO

15 Operari/ària Tàrrega 25/01/2023
Funcions de control de qualitat, aplicació d'estàndars i 

revisió de mesures.
https://tuit.cat/Vfdi2 ADECCO

16 Oficial pintor/a Tàrrega 20/01/2023 Pintor/a industrial per a empresa del sector del metall. https://tuit.cat/X8g9g EUROFIRMS

17 Comptable -Assessoria Tàrrega 23/01/2023
Assessorament i atenció al client, gestió comptable, 

presentació d'impostos i altres funcions administratives.
https://tuit.cat/G74a2 Montañés Solé

18 Soldador/a Tàrrega 23/01/2023

Soldador/a TIG, MIG MAG elèctrode, muntador 

d'estructures. Interpretació de planols, soldadura, 

fabricació de serralleria.

yamilia@metadasl.com
Consell Comarcal de 

l'Urgell

19 Back Office amb Àngles Tàrrega 30/01/2023

Mínim CFGS en Administració. Imprescindible alt nivell 

en anglès.Experiencia mínima de 2 a 3 anys realitzant 

tasques similars.

https://tuit.cat/Lc3U5 Enfoc - Grup alba

20

Formador/a pel mòdul 

MF1328_1: Manipulació i 

moviments amb 

transpalets i carretons de 

mà

Tàrrega 12/01/2023

Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, arquitecte/a 

tècnic/a o títol de grau corresponent,certificats de 

professionalitat dels nivells 2 i 3 en qualsevol 

especialitat.

https://tuit.cat/J6m4Z Enfoc - Grup alba

21
Engienyer/a júnior per a 

instal·lacions solars
Tàrrega 30/01/2023

Estudis i projectes de instal·lacions solars. Legalitzacions 

i tràmits amb ajuntaments. Compres de material. 

Contracte indefinit. Jornada completa.

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

https://tuit.cat/nAI23
https://tuit.cat/Vfdi2
https://tuit.cat/X8g9g
https://tuit.cat/G74a2
https://tuit.cat/Lc3U5
https://tuit.cat/J6m4Z
https://tuit.cat/jb81P


22
Personal per a 

instal·lacions solars
Tàrrega 30/01/2023

Muntatge, instal·lació, posada en marxa i manteniment 

de instal·lacions solars per autoconsum. Estudis mínims 

FPI / CFGM o FPII/ CFGS

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

23
Mecànic/a de vehicles 

industrials
Tàrrega 30/01/2023

Realitzar manteniments i reparacions de vehicles 

industrials. Titulació mínima de FP Mecànica o 

electrònica i experiència. Jornada completa

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

24 Logopeda Tàrrega 30/01/2023

Dissenyar , executar i dirigir el pla d'intervenció de 

llenguatge atenent a criteris d'adequació, de validesa i 

d'eficiència. 6 a 8 h/setmana

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

25 Operari/ària neteja Tàrrega 19/01/2023
Les pròpies del servei de neteja. Escombrar, passar la 

mopa, fregar el terra, treure la pols, buidar la brossa.
https://tuit.cat/gdKkj Enfoc - Grup alba

26 Coordinació de projectes Tàrrega 19/01/2023

Comercialització de productes agroalimentaris. Grau 

universitàri en ciències empresarials, econòmiques o 

similars.

https://tuit.cat/N0bAO Enfoc - Grup alba

27
Operari/a manteniment 

fàbrica
Tàrrega 30/01/2023

CP o CFGM electricitat i/o fontaneria. Manteniment 

elèctric i mecànic, organització i supervisió fàbrica. 

Carnet cotxe.

https://tuit.cat/LRui5 Enfoc - Grup alba

28 Comercial (Ref.684) Tàrrega 24/01/2023
Programa 30 Plus: Persona major de 45 anys o aturada 

de llarga durada.
https://tuit.cat/7zobk Centre la Solana

29
Pintor/a industrial 

(Ref.681)
Tàrrega 23/01/2023 Preparació de pintura. Rascar i massillar. https://tuit.cat/pn9is Centre la Solana

https://tuit.cat/Tr8qD
https://tuit.cat/df4L9
https://tuit.cat/qb8T0
https://tuit.cat/gdKkj
https://tuit.cat/N0bAO
https://tuit.cat/LRui5
https://tuit.cat/7zobk
https://tuit.cat/pn9is


30
Carretoner/a logística 

(Ref. 680)
Tàrrega 23/01/2023

Càrrega i descàrrega de mercaderies.

Col·locar i ordenar les mercaderies rebudes al 

magatzem. Moure materials a les línies productives.

https://tuit.cat/q4qv3 Centre la Solana

31

Muntador/a 

electromecànic/a (Ref. 

679)

Tàrrega 23/01/2023
Realitzar les tasques de muntatge a la línia assignada. 

Aplicar les normes de la direcció.
https://tuit.cat/p36H2 Centre la Solana

32

Tècnic/a reparador 

bombes hidràuliques (Ref. 

678)

Tàrrega 23/01/2023
Planificar i coordinar les ordres de serveis de reparació 

de les bombes. Coordinació amb el departament tècnic.
https://tuit.cat/hswdf Centre la Solana

33 Soldador/a (Ref. 677) Tàrrega 23/01/2023

Realitzar les tasques de soldadura al lloc assignat 

complint amb els procediments, instruccions i les 

normes de qualitat establertes.

https://tuit.cat/tH4je Centre la Solana

34
Vigilant de seguretat (Ref. 

672)
Tàrrega 17/01/2023

Control d'accés del personal a les instal·lacions

Atenció a empleats i visitants. Vigilància i Rondes 

d'instal·lacions en general.

https://tuit.cat/fMI5W Centre la Solana

35
Operari/ària de Neteja 

d'Equipaments (Ref. 671)
Tàrrega 12/01/2023

TREBALL I FORMACIÓ. LÍNIA UCRAÏNA. Persones 

demandants d'ocupació no ocupades, provinents 

d'Ucraïna. Tasques de neteja de les dependències 

municipals.

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

36
Operari/ària de Neteja 

Viària (Ref. 670)
Tàrrega 12/01/2023

TREBALL I FORMACIÓ. LÍNIA UCRAÏNA. Persones 

demandants d'ocupació no ocupades, provinents 

d'Ucraïna. Tasques i funcions pròpies de neteja viària.

https://tuit.cat/qkR9L Centre la Solana

https://tuit.cat/q4qv3
https://tuit.cat/p36H2
https://tuit.cat/hswdf
https://tuit.cat/tH4je
https://tuit.cat/fMI5W
https://tuit.cat/peglh
https://tuit.cat/qkR9L


37
Operari/ària de Brigada 

de Serveis (Ref. 669)
Tàrrega 12/01/2023

TREBALL I FORMACIÓ.LÍNIA UCRAÏNA. Persones 

demandants d'ocupació no ocupades, provinents 

d'Ucraïna. Tasques i funcions pròpies del càrrec.

https://tuit.cat/6a279 Centre la Solana

38
Administratiu/iva 

(Ref.668)
Tàrrega 12/01/2023

TREBALL I FORMACIÓ. LÍNIA TRANS. Persones que no 

s’identifiquen amb el gènere que li va ser assignat. 

Funcions pròpies de la gestió administrativa.

https://tuit.cat/sulg7 Centre la Solana

39
Auxiliar Higienista dental 

(Ref.648)
Tàrrega 30/12/2022

Programa 30 Plus: Persona major de 45 anys o aturada 

de llarga durada. Tasques de suport als/les doctors/es i 

esterilització del material.

https://tuit.cat/Qcs8t Centre la Solana

40
Electromecànic/a 

industrial
Tàrrega 05/01/2023 Consultar a la web. https://tuit.cat/LUpx0 Helpoint

41 Operrari/ària de Qualitat Tàrrega 24/01/2023
CFGM en metrologia. Actitud proactiva. Experiència 

dept. qualitat. Carnet de conduir i cotxe propi
https://tuit.cat/Uvxee Synergie

42 Administratiu/va Tàrrega 27/01/2023

Tasques generals de suport al departament 

administratiu, recepció i atenció telefònica, gestió de 

documentació, facturació...

https://tuit.cat/7cX5T InfoFeina- Ref. 178612

43
Responsbale comptable 

fiscal
Tàrrega 24/01/2023

Grau en ADE o similar. Imprescindible coneixements i 

experiència treballant amb el programa A3. Experiència 

mínima de 3 anys.
https://tuit.cat/pFIyi Infofeina- Ref. 179713

https://tuit.cat/6a279
https://tuit.cat/sulg7
https://tuit.cat/Qcs8t
https://tuit.cat/LUpx0
https://tuit.cat/Uvxee
https://tuit.cat/7cX5T
https://tuit.cat/pFIyi


44 Tècnic/a de projectes Tàrrega 26/01/2023

Experiència com a tècnic de projectes o tasques similars 

en oficina tècnica, coneixement de perfils metàl·lics i els 

seus formats , carnet B1, formació mínima CFGS

https://tuit.cat/Flpoa Infofeina- Ref. 177144

45 Manager alimentació Tàrrega 27/01/2023

Formació en ADE, empresarials o similar. Experiència de 

3 anys. Horari 8 a 13.30 y de 15.30 a 18.30h. Salari: + de 

30.000€/anuals.

https://acortar.link/msJmfi Infojobs

46
Operari/a control de 

qualitat
Tàrrega 27/01/2023

Requisits: experiència d´un any, FP i disponibilitat per 

treballar en torns rotatius.
https://acortar.link/29Dbw4 Infojobs

47
Formadors/a de formació 

per la ocupació
Tàrrega 27/01/2023 2 vacants. Veure condicions a l´oferta. https://acortar.link/Xjc4lc Feina Activa

48 Muntador/a alumini Tàrrega 23/01/2023

Muntador/a d'laumni i PVC per treballs de manobra/peó 

de tancaments d'alumni: portar i descarregar material 

d'obra...

https://acortar.link/I8xhJm Feina Activa

49 Soldador/a Tàrrega 19/01/2023

Interpretació de plànols, soldadura, fabricació de 

serralleria i muntatge d'estructures. 4 anys 

d'experiència. Carnet de conduir i disponib. vehicle. 

Contracte laboral indefinit. Jornada intensiva.

jcarrera@ccsegarra.cat TOT

50
1 plaça Auxiliar 

Administratiu
Sanaüja 13/01/2023 OFERTA PÚBLICA: Concurs de mèrits. Termini: 10/02/23 https://tuit.cat/sabww Ajuntament de Sanaüja

51
1 plaça Netejador i 

Brigada
Sanaüja 13/01/2023 OFERTA PÚBLICA: Concurs de mèrits. Termini: 10/02/23 https://tuit.cat/s18Mb Ajuntament de Sanaüja

https://tuit.cat/Flpoa
https://acortar.link/msJmfi
https://acortar.link/29Dbw4
https://acortar.link/Xjc4lc
https://acortar.link/I8xhJm
https://tuit.cat/sabww
https://tuit.cat/s18Mb


52
Ajudant de Recanvis i 

Administració
Sanaüja 12/01/2023

Persona jove amb ganes d'aprendre del món de la 

maquinària agrícola i gestió de recanvis. Tasques: gestió 

magatzem de recanvis. de 9h a 18.30h. Carnet de 

conduir

masolsona@masolsona.com TOT

53 Gestor/a Call Center
Rodalies de 

Tàrrega
17/01/2023

Att. telefònica incidències transport carretera, tasq. 

administratives, guàrdies algun cap de setmana. Ctracte 

indefinit temps complet. Imprescindible: Francès, Anglès 

i Castellà. Domini d’ofimàtica .

jcarrera@ccsegarra.cat TOT

54 Personal de Neteja Rocallaura 09/01/2023
OFERTA PÚBLICA: Concurs de mèrits torn lliure. Termini: 

06/02/23
https://tuit.cat/o0pcb

Entitat Municipal 

Descentralitzada de 

Rocallaura

55 Ajudant de cuina (Ref.650) Rocallaura 03/01/2023
Establiment hoteler de la Vall del Corb necessita 

incorpora al seu equip un ajudant de cuina.
https://tuit.cat/j7k7A Centre la Solana

56
Cambrer/a torn matí i 

tarda (Ref.646)
Rocallaura 28/12/2022

Establiment hoteler de la Vall del Corb necessita 

incorpora al seu equip dos cambrers/es.
https://tuit.cat/W6Us1 Centre la Solana

57
Ajudant avançat de 

manteniment (Ref.644)
Rocallaura 22/12/2022

Programa 30 Plus: Persona major de 45 anys o aturada 

de llarga durada. manteniment preventiu i correctiu de 

les instal·lacions.

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

58
Atenció a Client/a i 

Comercial (vacants)
Pujalt 05/01/2023

Att i suport tècnic a clients/es i accions comercials: 

trucades, mailing i seg. de clientela, entre altres. 

Incorporació immediata i contracte indefinit. Valorable 

experiència.

info@agricolum.com TOT

59
Tècnic/a dinamitzador 

Ponent Coopera
Ponent 19/01/2023

Titulació Universitària en Economia, Dret, Ciències 

Polítiques, etc. Experiència en materia d'economia 

solidària i cooperativisme.

https://tuit.cat/m21YI Enfoc - Grup alba

https://tuit.cat/o0pcb
https://tuit.cat/j7k7A
https://tuit.cat/W6Us1
https://tuit.cat/vrHXD
https://tuit.cat/m21YI


60
Enginyer/a instal·lacions 

plaques fotovoltaiques
Pla d'Urgell 24/01/2023

Valorable enginyeria superior amb titulació altres. 

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

61
Muntador/a plaques 

solars
Pla d'Urgell 25/01/2023

Realització instal·lacions fotovoltaiques auoconsum, 

industrials i manteniments. Valorable CFGM en 

electricitat i electrònica.

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

62
Ajudant instal·lador/a 

plaques fotovoltaiques
Pla d'Urgell 28/01/2023

Realització d'instal·lacions fotovoltaiques autoconsum, 

industrials i manteniments. Jornada intensiva, 

incorporació immediata.

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

63
Tècnic/a informàtic/a i de 

sistemes
Pla d'Urgell 11/0´1/2023 Experiència mínima de 5 anys en posició similar https://tuit.cat/jrG5t Infofeina - Ref. 177759

64
Administratiu-va 

Comercial
Òs de Balaguer 26/01/2023

Suport telefònic, enfoc comercial, atenció al client. 

Jornada completa. Horari: de 8.00 a 16.30. Preferible 

persones residents a poblacions del voltant.

saguila@aspid.cat ASPID

65
Administratiu-va 

Comptable
Òs de Balaguer 26/01/2023

Facturació, comptabilitat, gestió administrativa. Bon 

domini informàtica. Jornada completa. Horari partit. 

Preferible persones residents a poblacions del voltant.

saguila@aspid.cat ASPID

66
Oficial /a taller Xapa i 

pintura
Mollerussa 02/01/2023

Muntatge i desmuntatge de vehicles.Preparació per als 

pintors.Reparació de cops lleus, mitjos i greus.
https://tuit.cat/Y2v54 ADECCO

https://tuit.cat/FcS3c
https://tuit.cat/i5Yo4
https://tuit.cat/dlov4
https://tuit.cat/jrG5t
https://tuit.cat/Y2v54


67 Tècnic/a Delineant/a Mollerussa 01/12/2022
Elaboració documentació gràfica de construccions per a 

magatzems automàtics i estructures metàliques.
https://tuit.cat/fbTFJ ADECCO

68
Tècnic/a d'Administració 

general
Mollerussa 25/01/2023 OFERTA PÚBLICA: Concurs-oposició. Termini: 22/02/23 https://tuit.cat/sE8tn

Consell Comarcal del 

Pla d'Urgell

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

OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball amb les categories de 

Grau Superior, Professor Superior i Grau Professional de 

Música. Termini: Obert permanentment.

https://tuit.cat/Vfj1c
Ajuntament de 

Mollerussa

70
Operari/ària de 

manteniment
Mollerussa 13/01/2023

Carnet de conduir i vehicle propi, experiencia previa 

treballan en produccio de linea
https://tuit.cat/vqlfV Synergie

71 Tècnic/a de regulatory Mollerussa 13/01/2023

Formació universitària, nivell d'angles alt i coneixements 

de les normesISO 13485, 9001, MDR y MDD y Marcado 

CE. Disponibilitat per viatjar

https://tuit.cat/3uXe6 Synergie

72 Tècnic/a de manteniment Mollerussa 13/01/2023
Formació de CFGM, experiencia com a tècnic/a de 

manteniment
https://tuit.cat/06l7X Synergie

73
Instal·lador plaques 

fotovoltaiques
Mollerussa 28/01/2023

Realització d'instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum, 

industrials i de manteniment. Jornada Intensiva.
https://tuit.cat/I4dxN Infofeina - Ref. 178565

https://tuit.cat/fbTFJ
https://tuit.cat/sE8tn
https://tuit.cat/Vfj1c
https://tuit.cat/vqlfV
https://tuit.cat/3uXe6
https://tuit.cat/06l7X
https://tuit.cat/I4dxN


74 Administració empreses Mollerussa 29/01/2023 Tasques de gestió de dades, oficina... horari flexible. https://acortar.link/5jR2oS Infojobs

75
Personal de magatzem i 

repartidor/a
Mollerussa 27/01/2023

Requisitis: carnet B, experiència en magatzems. Torn 

partit de dilluns a divendres
https://acortar.link/tcmGIB Infojobs

76 Carretoner/a Mollerussa 27/01/2023

Càrrega, descàrrega i ubicació de mercaderies, paletitzar 

i apilar palets a més de 5 metres. Coneixements del 

paquet office.

https://tuit.cat/jr4g8 Randstad

77 Peó granja Mollerussa 30/01/2023

Experiència en granja porcina. Contracte indefinit, 

jornada completa i horari intensiu. Disponibilitat tots els 

dies de la setmana.

saguila@aspid.cat ASPID

78 Peó metal·lúrgic (Ref.622) Miralcamp 10/11/2022
Muntatge de maquinària industrial i agrícola, soldadura i 

treball amb ferro i inox, treball de mecànica industrial.
https://tuit.cat/ahI03 Centre la Solana

79 Diferents places tècniques Menàrguens 03/01/2023 OFERTA PÚBLICA: Concurs torn lliure. Termini: 01/02/23 https://tuit.cat/rAlh5
Ajuntament de 

Menàrguens

80
Recepcionista/Administra

tiu/va
Lleida 20/01/2023

Amb certificat de discapacitat.Atenció al client i gestions 

administratives.
https://tuit.cat/U8kOK EUROFIRMS

81 Infermer/a Lleida 30/01/2023

Seguiment dels casos mèdics. Control i seguiment de les 

constants bàsiques de les persones usuàries. 

Coordinació amb ABS Tàrrega.

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

https://acortar.link/5jR2oS
https://acortar.link/tcmGIB
https://tuit.cat/jr4g8
mailto:saguila@aspid.cat
https://tuit.cat/ahI03
https://tuit.cat/rAlh5
https://tuit.cat/U8kOK
https://tuit.cat/h477f


82 Diferents places tècniques Lleida 23/01/2023
OFERTA PÚBLICA: Concurs de mèrits. Termini: 20/02/23 

09:00h
https://tuit.cat/z9up9

Consell Comarcal del 

Segrià

83 Diferents places tècniques Lleida 04/01/2023
OFERTA PÚBLICA: Concurs de mèrits torn lliure. Termini: 

02/02/23
https://tuit.cat/iCcwf

Consorci Turó de la Seu 

Vella

84
Diferents places tècniques 

IRB Lleida
Lleida 25/01/2023

OFERTA PÚBLICA: Consultar perfils o bases específiques. 

Termini: 31/01/23-09/02/23 14:00h.
https://tuit.cat/YluUq

Institut Recerca 

Biomèdica Lleida

85
Places àmbit tècnic 

Universitat de Lleida
Lleida 19/12/2022

OFERTA PÚBLICA: Consultar perfils i bases específiques. 

Termini: 08/02/23-17/02/23.
https://tuit.cat/1gaFR

Universitat de Lleida 

(UDL)

86

Autònoms en 

mantenimient d'urgències 

en equips de gas

Lleida 05/01/2023 Consultar a la web. https://tuit.cat/9oiB4 Helpoint

87
Oficial/a frigorista 

maquinària hosteleria
Lleida 05/01/2023 Consultar a la web. https://tuit.cat/9qd8s Helpoint

88 Tècnic/a de gas Lleida 05/01/2023 Consultar a la web. https://tuit.cat/R9C8x Helpoint

89 Comptable Lleida 29/01/2022

Grau en adminsiatrció i direcció d'emrpeses: 

assentaments comptables, control de despeses, revisicó 

de factures entre altres. Jornada completa.

https://tuit.cat/04wiM Randstad

https://tuit.cat/z9up9
https://tuit.cat/iCcwf
https://tuit.cat/YluUq
https://tuit.cat/1gaFR
https://tuit.cat/9oiB4
https://tuit.cat/9qd8s
https://tuit.cat/R9C8x
https://tuit.cat/04wiM


90 Maquinista Lleida 26/01/2023
Etiquetatge de comandes, control de qualitat i suport al 

departament de màquines.
https://tuit.cat/8c7Xr Randstad

91
Administratiu/va a 

departament de logística.
Lleida 24/01/2023

CFGS en comerç exterior: gestió de documentació 

d'exportació e importació, facturació, gestió de 

comandes entre altres. Anglés fluid de conversa.

https://tuit.cat/ahnc7 Randstad

92 Dependent/a Lleida 27/01/2023
Venta de pa i brioxeria, cobrament a caixa i manipulació 

dels productes. jornada completa.
https://tuit.cat/k5bDz IMAN Temporing

93
Responsable de 

magatzem
Lleida 26/01/2023

Planificar, dirigir i coordinar tasques d'abastiment, 

reposició, distribució entre altres. Control i gestió del 

personal. Jornada completa.

https://tuit.cat/o0sds IMAN Temporing

94 Operari/ària del metall Lleida 26/01/2023
Manipular i pintar peces i components, embalar i 

muntar peces lacades entre altres. Jornada completa.
https://tuit.cat/ky658 IMAN Temporing

95 Operari/ària de fàbrica Lleida 26/01/2023
Etiquetar comandes, control de qualitat i suport al 

maquinista. Jornada completa.
https://tuit.cat/cwPR7 IMAN Temporing

96
Teleoperador/a amb 

idiomes
Lleida 30/01/2023

Recepció i emissió de trucades, gestió de tràmits. Català, 

castellà i un 3r idioma parlat i entes correctament. 

Preferible certificat de discapacitat.

imartinez@aspid.cat ASPID

https://tuit.cat/8c7Xr
https://tuit.cat/ahnc7
https://tuit.cat/k5bDz
https://tuit.cat/o0sds
https://tuit.cat/ky658
https://tuit.cat/cwPR7
mailto:imartinez@aspid.cat


97
Teleoperador/a amb 

idiomes
Lleida 30/01/2023

Recepció i emissió de trucades, ús de software i 

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

idioma. Preferible certificat de discapacitat.

imartinez@aspid.cat ASPID

98
Supervisor/a d'obres 

elèctriques
Lleida 30/01/2023

Verificació i validació de projectes d'obres elèctriques. 

Formació superior d'electricitat, imprescindible carnet 

de conduir.

mar.lopez@aspid.cat ASPID

99
1 Plaça d'Auxiliar 

Administratiu/iva
Les Garrigues 25/01/2023 OFERTA PÚBLICA: Concurs-oposició. Termini: 22/02/23 https://tuit.cat/AwKnq

Consell Comarcal de 

Les Garrigues

100 Operari/ària del metall
Les Borges 

Blanques
26/01/2023

Mesurar, pulir, tallar estructures metàl·liques, ús d'eines 

manuals i elèctriques i soldadura. Jornada completa i 

torns intensius.

https://tuit.cat/iu2jg IMAN Temporing

101 Personal de neteja La Noguera 26/01/2023

Neteja de les instal.lacions i utensilis del restaurant, així 

com la realització de petites feines dins la cuina. 20 

hores amb ampliació en un futur a 30 hores.

https://tuit.cat/vVY2z Infofeina- Ref.179855

102 Diferents places tècniques La Fuliola 19/01/2023 OFERTA PÚBLICA: Concurs de mèrits. Termini: 02/02/23 https://tuit.cat/sfebZ Ajuntament La Fuliola

103 Supervisor/a de producció Juneda 25/01/2023

Enginyeria Industrial. Gestió d’un equip de 10 a 20 

operaris. Resolució d’incidències. Realització, seguiment 

i supervisió de comandes.

https://tuit.cat/BB0UF Infofeina- Ref. 180042

mailto:mar.lopez@aspid.cat
https://tuit.cat/AwKnq
https://tuit.cat/iu2jg
https://tuit.cat/vVY2z
https://tuit.cat/sfebZ
https://tuit.cat/BB0UF


104 Places d'Administratiu Igualada 25/01/2023 OFERTA PÚBLICA: Concurs-oposició. Termini: 04/02/23 https://tuit.cat/BJ5nI
Consell Comarcal de 

l'Anoia

105
Places d'Auxiliar 

Administratiu
Igualada 25/01/2023 OFERTA PÚBLICA: Concurs-oposició. Termini: 04/02/23 https://tuit.cat/tPLJZ

Consell Comarcal de 

l'Anoia

106 Operari/ària Guissona 16/01/2023

Tasques d'especejament en cadena, maneig d'eines 

d'especejament.Ordre i neteja a la cadena.Contracte 

laboral estable.

https://tuit.cat/Yqsq5 ADECCO

107
Jefe/a d'equip de 

Magatzem
Guissona 16/01/2023

Planificar, dirigir i coordinar . Optimitzar recursos.Gestió 

i supervisió d'equips.
https://tuit.cat/t857g ADECCO

108 Tècnic manteniment Guissona 17/01/2023

Aplicació i seguiment del pla de manteniment preventiu 

de les màquines i instal·lacions. Funcions pròpies de la 

feina.

https://tuit.cat/0t8i1 ADECCO

109 Tècnic/a de manteniment Guissona 26/01/2023

Manteniment empresa sector alimentació. Experiència 

mínima 2 anys. GM/GS electromecànica, mecànica o 

similar. Persona activa i amb capacitat de treball en 

equip.

https://cutt.ly/N1cFZvg EUROFIRMS

110

Administratiu/va 

responsable de la gestió 

de producte i les 

devolucions de producte 

de les botigues bonÀrea

Guissona 27/01/2023 Consultar oferta a la web. https://tuit.cat/hj697 BonÀrea

https://tuit.cat/BJ5nI
https://tuit.cat/tPLJZ
https://tuit.cat/Yqsq5
https://tuit.cat/t857g
https://tuit.cat/0t8i1
https://cutt.ly/N1cFZvg
https://tuit.cat/hj697


111

Administratiu/va per a 

l'atenció telefònica de les 

incidències de les botigues 

bonÀrea

Guissona 20/01/2023 Consultar oferta a la web. https://tuit.cat/hj697 BonÀrea

112 Informàtic/a de sistemes Guissona 20/01/2023 Consultar oferta a la web. https://tuit.cat/hj697 BonÀrea

113
Administratiu/va a mitja 

jornada temporal
Guissona 19/01/2023 Consultar oferta a la web. https://tuit.cat/hj697 BonÀrea

114

Administratiu/va 

comptable per a la secció 

d'Energia

Guissona 18/01/2023 Consultar oferta a la web. https://tuit.cat/hj697 BonÀrea

115
Manteniment mecànic 

cogeneració
Guissona 17/01/2023 Consultar oferta a la web. https://tuit.cat/hj697 BonÀrea

116
Tècnica/a auxiliar 

administratiu/va
Guissona 16/01/2023 Consultar oferta a la web. https://tuit.cat/hj697 BonÀrea

117
Tècnic/a frigorista - 

Matí/Tarda
Guissona 16/01/2023 Consultar oferta a la web. https://tuit.cat/hj697 BonÀrea

118

Responsable 

manteniment 

instal·lacions

Guissona 16/01/2023 Consultar oferta a la web. https://tuit.cat/hj697 BonÀrea

119
Enginyer/a tècnic/a per a 

inversions i projectes
Guissona 10/01/2023 Consultar oferta a la web. https://tuit.cat/hj697 BonÀrea

120
Manteniment elèctric 

serveis
Guissona 10/01/2023 Consultar oferta a la web. https://tuit.cat/hj697 BonÀrea

https://tuit.cat/hj697
https://tuit.cat/hj697
https://tuit.cat/hj697
https://tuit.cat/hj697
https://tuit.cat/hj697
https://tuit.cat/hj697
https://tuit.cat/hj697
https://tuit.cat/hj697
https://tuit.cat/hj697
https://tuit.cat/hj697


121
Tècnic/a comercial en 

assegurances i sinistres
Guissona 05/01/2023 Consultar oferta a la web. https://tuit.cat/hj697 BonÀrea

122 Informàtic/a de sistemes Guissona 03/01/2023 Consultar oferta a la web. https://tuit.cat/hj697 BonÀrea

123 Mecànic/a carretilles Guissona 29/12/2022 Consultar oferta a la web. https://tuit.cat/hj697 BonÀrea

124 Veterinari/a Guissona 28/12/2022 Consultar oferta a la web. https://tuit.cat/hj697 BonÀrea

125
Tècnic/a de procés 

alimentari nit
Guissona 28/12/2022 Consultar oferta a la web. https://tuit.cat/hj697 BonÀrea

126
Responsable 

manteniment
Guissona 28/12/2022 Consultar oferta a la web. https://tuit.cat/hj697 BonÀrea

127
Ajudant lampista-

calefacció
Guissona 05/01/2023 Consultar a la web. https://tuit.cat/3YdDZ Helpoint

128 Mecànic/a caminons Guissona 30/01/2023
Requisitis: CFGS mecànica i experiència. S´ofereix: 

estabilitat laboral i sou entre 25.000€ i 30.000€
https://acortar.link/LYmcnH Infojobs

129 Electromecànic/a Golmés 04/01/2023
Manteniment correctiu i preventiu d'averies 

mecàniques, hidràuliques.
https://tuit.cat/6iyi8 EUROFIRMS

130
Gestor/a recursos 

ambientals (Ref.675)
Golmés 19/01/2023

Aconseguir controlar i disminuir els consums d'energia, 

aigua i altres matèries primeres. Jornada partida. Oferta 

per a joves entre 16-29.

https://tuit.cat/v4ltk Centre la Solana

https://tuit.cat/hj697
https://tuit.cat/hj697
https://tuit.cat/hj697
https://tuit.cat/hj697
https://tuit.cat/hj697
https://tuit.cat/hj697
https://tuit.cat/3YdDZ
https://acortar.link/LYmcnH
https://tuit.cat/6iyi8
https://tuit.cat/v4ltk


131 Diferents places tècniques
Conca de 

Barberà
16/01/2023

OFERTA PÚBLICA: Concurs de mèrits torn lliure. Termini: 

13/02/23
https://tuit.cat/BK043

Consell Comarcal de la 

Conca de Barberà

132
Tècnic/a direcció i gestió 

d'obra
Comarca Urgell 29/01/2023

Anàlisi tecnicoeconòmica de l'obra. Gestió i 

dimensionament de l'equip d'obra, optimització de 

recursos humans i materials.

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

133 Tècnic/a laboral Comarca Urgell 02/01/2023

Tasques de tot allò que té a veure des de la contractació 

del treballador fins a la jubilació, acomiadament, baixa, 

etc…

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

134

Oficial 1ª Tècnic 

electricitat, aerotermia i 

renovables

Comarca Urgell 26/01/2023
FP I amb titulació Electricitat, experiència minima de 3 

anys en un lloc similar
https://tuit.cat/i7m79

InfoFeina- 

Ref. 179656

135 Soldador/a Comarca Urgell 10/01/2023
Interpretació de plànols, soldadura, fabricació de 

serralleria i muntatge d'estructures. Experiència 4 anys.
https://tuit.cat/5l7nl Infofeina Ref. 177201

136 Enginyer/a agrònom/a
Comarca Pla 

d'Urgell
25/01/2023

Enginyeria Tècnica amb titulació Agrícola, Enginyeria 

Tècnica amb titulació Agroalimentària. Dos anys 

d'experiència en el sector. Vehicle propi

https://tuit.cat/6k835
Infofeina-Ref. 

Ref.179563

137 Tècnic/a de projectes
Comarca de 

l'Urgell
30/01/2023

Anàlisi tecnicoeconòmica de l'obra, generar 

documentació tècnica, gràfica i detalls constructius amb 

l’eina Autocad

https://tuit.cat/Gb1Xl
InfoFeina- 

Ref. 179121

https://tuit.cat/BK043
https://tuit.cat/3w4v0
https://tuit.cat/l70ft
https://tuit.cat/i7m79
https://tuit.cat/5l7nl
https://tuit.cat/6k835
https://tuit.cat/Gb1Xl


138 Responsable de laboratori
Comarca de 

l'Urgell
28/01/2023

Formació relacionada amb la industria alimentaria, 

experiència mínima de 3 anys en funcions similars.
https://tuit.cat/nqFog

InfoFeina-

Ref. 179354

139
Enginyer/a tècnic/a de 

projectes

Comarca de 

l'Urgell
26/01/2023

Es tracta d'un lloc de nova creació que requereix una 

bona capacitat d'adaptació ja que cal fer tasques molt 

diverses.

https://tuit.cat/Nfh6M InfoFeina- Ref. 176282

140 Administratiu/va
Comarca de 

l'Urgell
26/01/2023

CFGS o CFGM Administració. Experiència de 2 anys. 

Atenció client, Planificació tràfic i processos 

administratius.

https://tuit.cat/b1PVx Infofeina - Ref. 178876

141 Operari/ària
Comarca de 

l'Urgell
26/01/2023

Operari per línia de fabricació. Persona responsable, 

proactiva i dinàmica. Imprescindible ESO. Jornada 

intensiva, torns rotatius.

https://tuit.cat/Ngxj6 Infofeina - Ref. 178867

142 Maquinista Cervera 02/01/2023
Maquinistes amb experiència i compromís per a 

gestionar la maquinària d'una línia de producció càrnica
https://tuit.cat/nbf8F ADECCO

143 Auxiliar administratiu/va Cervera 28/12/2022

Soport al departament d'ingenieria,gestió de 

documentació,entrada de dades, pujada de documents 

a plataformes. Coordinació entre departaments.

https://tuit.cat/wmxni ADECCO

144
Operari/ària producció 

torns
Cervera 16/01/2023

Aprovisionament de les linies de producció. Control de 

màquines. Ús del carretó elevador.Maneig de pont grua.
https://tuit.cat/DqyZm ADECCO

https://tuit.cat/nqFog
https://tuit.cat/Nfh6M
https://tuit.cat/b1PVx
https://tuit.cat/Ngxj6
https://tuit.cat/nbf8F
https://tuit.cat/wmxni
https://tuit.cat/DqyZm


145 Operari/ària sector metall Cervera 16/01/2023

Responsable de la cadena de producció en sector del 

metall.Muntatge de peces. Fabricació peces en 

cadena.Control de qualitat.

https://tuit.cat/IMfhE ADECCO

146 Administratiu/va Cervera 24/01/2023
Gestió administrativa.Ús d'Excel i Word. Control i 

seguiment de comandes.Introducció de dades.
https://tuit.cat/r0wOr EUROFIRMS

147 Professional de soldadura Cervera 13/01/2023
Treballs de soldadura tant amb elèctrode, com amb fil, 

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

148 Diferents places tècniques Cervera 13/01/2023
OFERTA PÚBLICA: Concurs de mèrits torn lliure. Termini: 

10/02/23
https://tuit.cat/Txelm

Consell Comarcal de la 

Segarra

149 Agent de la Policia Local Cervera 03/01/2023
OFERTA PÚBLICA: Concurs oposició lliure. Termini: 

06/02/23
https://tuit.cat/75f2O Ajuntament de Cervera

150
Expenedor/a en benzinera 

(Ref.674)
Cervera 19/01/2023

Programa 30 Plus: Persona major de 45 anys o aturada 

de llarga durada.
https://tuit.cat/KTb34 Centre la Solana

151 Maquinista sector carnic Cervera 16/01/2023

Control de diferents màquine sde producció, gestió dels 

sistemes operatius (temperatura, velocitat,...), resolucio 

d'incidències

https://tuit.cat/Ieo6l Synergie

https://tuit.cat/IMfhE
https://tuit.cat/r0wOr
https://tuit.cat/jcqye
https://tuit.cat/Txelm
https://tuit.cat/75f2O
https://tuit.cat/KTb34
https://tuit.cat/Ieo6l


152
Operari/ària de 

maquinaria
Cervera 30/01/2023

Encaixat i alimentar la maquinària i tasques de tècnic/a 

de processos industrials. CFGS en industria alimentària i 

jornada completa.

https://tuit.cat/w48IK Randstad

153
Instal·lador Tancaments 

Alumini
Cervera 11/01/2023

Instal·lació tancaments alumini, instal·lació vidres, 

instal·lació protecció solar. No es precisa experiència. 

Ganes d'aprendre. Jornada completa

info@aluminis-sergi.com TOT

154
Ajdudant Taller Fabricació 

Alumini
Cervera 11/01/2023

Fabricació tancaments i estructures alumini, descàrrega 

de material, manteniment i ordre del magatzem. No es 

precisa experiència. Ganes d'aprendre. Jornada 

completa.

info@aluminis-sergi.com TOT

155 Administratiu/va Cervera 16/01/2023

Formació CFGM/CFGS en administració i experiència 

mínima d'un any. Coneixements del paquet Office, 

principalment de l'Excel. Vehicle propi.

ocupacio@cervera.cat TOT

156
Peó Producció 

Desmuntatge
Cervera 16/01/2023

Disposar de capacitat física, disponibilitat per torns 

rotatius de matí, tarda i nit i fer hores extres i caps de 

setmana.

ocupacio@cervera.cat TOT

157 Diferents places tècniques Camarasa 18/01/2023 OFERTA PÚBLICA: Concurs de mèrits. Termini: 15/02/23 https://tuit.cat/itg1h
Ajuntament de 

Camarasa

158 1 plaça d'Arquitecte tècnic Calaf 19/01/2023 OFERTA PÚBLICA: Concurs de mèrits. Termini: 16/02/23 https://tuit.cat/8Jp3c Ajuntament de Calaf

https://tuit.cat/w48IK
https://tuit.cat/itg1h
https://tuit.cat/8Jp3c


159
Tècnic/a mitjà de 

desenvolupament local
Calaf 21/10/2022

OFERTA PÚBLICA: Projecte de suport a la Indústria de la 

Diputació de Barcelona. Obert fins trobar la persona.
https://tuit.cat/4M0n8 Ajuntament de Calaf

160 Diferents places tècniques Bellvís 10/01/2023
OFERTA PÚBLICA: Concurs de mèrits torn lliure. Termini: 

28/02/23
https://tuit.cat/luo0r Ajuntament de Bellvís

161 Tècnic/a manteniment Bellupig 11/01/2023
Tècnic/a manteniment mecànic per empresa sector 

metall.
https://tuit.cat/u11od EUROFIRMS

162 Operari/ària Bellpuig 28/12/2022
Funcions: control de la producció de màquines 

industrials, etiquetat i control de qualitat, embalatge.
https://tuit.cat/7pKm2 ADECCO

163
Responsable 

manteniment industrial
Bellpuig 02/01/2023

Coordinació amb els proveedors externs, anàlisis 

d'incidències en màquines i instal·lacions, 

responsabilitzar-se del manteniment preventiu i 

correctiu de les instal·lacions.

https://tuit.cat/qzZ1z ADECCO

164
Tècnic/a de qualitat 

empresa càrnica
Bellpuig 26/01/2023

Control qualitat del producte, neteja de la zona de 

producció, gestió documental i registre.
https://cutt.ly/z1cXhGC EUROFIRMS

165 Operari/ària producció Bellpuig 11/01/2023

Manipulació de bobines de fill. Control de qualitat. Ús de 

carretó elevador i pont grua. Manipulació de cables 

elèctrics.

https://tuit.cat/YGhjm EUROFIRMS

https://tuit.cat/4M0n8
https://tuit.cat/luo0r
https://tuit.cat/u11od
https://tuit.cat/7pKm2
https://tuit.cat/qzZ1z
https://cutt.ly/z1cXhGC
https://tuit.cat/YGhjm


166 Operari/ària de forn Bellpuig 20/01/2023
Cocció de productes al forn. Paràmetres de control de 

temperatura
https://tuit.cat/x6d5p EUROFIRMS

167
Auxiliar administratiu/iva 

(Ref.673)
Bellpuig 18/01/2023

09:00 a 14:00 i de 14:30 a 18:00 de dilluns a dijous, 

divendres: 08:00-14:00. Consultar condicions a l'enllaç.
https://tuit.cat/B7Igj Centre la Solana

168
Transportista de bestiar 

viu (Ref.647)
Bellpuig 29/12/2022

Programa 30 Plus: Persona major de 45 anys o aturada 

de llarga durada. Per la franja d'Aragó i Catalunya. 

Carnet rígid o tràiler.

https://tuit.cat/2wOT9 Centre la Solana

169 Tècnic/a Logística Bell-lloc Urgell 23/01/2023

Tècnic/a de logística per la gestió de diversos tràmits a 

nivell internacional. Imprescindible Anglès fluit (minim 

B2), vehicle i bones competències TIC.

svilasalo@aspid.cat ASPID

170
Auxiliar administratiu/va 

Recepcionista
Bell-lloc Urgell 23/01/2023

Suport a recepció i gestió administrativa. Experiència en 

lloc similar, imprescindible vehicle i disposar d'un 

certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

svilasalo@aspid.cat ASPID

171
Encarregat/ada fàbrica 

sector industrial
Belianes 14/12/2022

Control i planificació de la producció, organització i 

supervisió de tasques, gestió i coordinació de l'equip, 

suport a l'equip de manteniment i reparacions.

https://cutt.ly/V1cQ5KB ADECCO

172 Agutzil/a Belianes 16/01/2023
Tasques de manteniment i neteja de les vies publiques i 

instalacions del municipi (jardineria, neteja,etc)

Ajuntament de Belianes // 

973 330139

Consell Comarcal de 

l'Urgell

https://tuit.cat/x6d5p
https://tuit.cat/B7Igj
https://tuit.cat/2wOT9
mailto:svilasalo@aspid.cat
mailto:svilasalo@aspid.cat
https://cutt.ly/V1cQ5KB


173

Taller de MANTENIMENT 

DE LA MEMÒRIA a centre 

gent gran

Barruera 26/01/2023
Dinamitzar un taller de MANTENIMENT DE LA MEMÒRIA 

per a Gent Gran a Barruera (La Vall de Boí)
https://tuit.cat/ZSokT Infofeina-Ref. 179071

174
Gestor/a banca 

CaixaGuissona
Barcelona 16/01/2023 Consultar oferta a la web. https://tuit.cat/hj697 BonÀrea

175 Gerocultor/a

Barbens/La 

Fuliola/Castells

erà

19/12/2022

Incorporació immediata. Jornada 40h setmanals. 

Contracte temporal amb possibilitat d'incorporació a 

l'empresa.

tsocialfuliola@serveislleida.c

om

Consell Comarcal de 

l'Urgell

176 Educador/a Social Balaguer 27/01/2023

Residència de Gent Gran. Contracte per cobertura d' una 

baixa + possibilitat de continuitat i hornada de 40 h/s de 

Dilluns a Divendres

https://acortar.link/mhXjTB Feina Activa

177 Professor/a anglès Balaguer 27/01/2023
Es busca persona amb titulació per impartir classes 

d'anglès a nens i nenes de primària i ESO.
https://acortar.link/g8i7Qx Feina Activa

178

Mosso/a Magatzem i 

Repartidor/a Carnet C/ 

CAP/E

Balaguer 10/01/2023

Experiència com a mosso/a magatzem i en tasques de 

distribució de gènere a diverses empreses. Ruta 

nacional. Dilluns a Divendres.

saguila@aspid.cat ASPID

179
8 places Auxiliar 

Administratiu

Artesa de 

Segre
20/01/2023 OFERTA PÚBLICA: Concurs torn lliure. Termini: 03/02/23 https://tuit.cat/pZaEL

Ajuntament d'Artesa de 

Segre

https://tuit.cat/ZSokT
https://tuit.cat/hj697
https://acortar.link/mhXjTB
https://acortar.link/g8i7Qx
mailto:saguila@aspid.cat
https://tuit.cat/pZaEL


180

Comercial amb 

coneixements d'anglès 

des de l'oficina (Ref.685)

Artesa de 

Segre
25/01/2023

Coordinar i gestionar càrregues a nivell internacional 

amb clients i proveïdors estrangers i nacionals, via 

telefònica i mail desde l'oficina.

https://tuit.cat/9JF4C Centre la Solana

181 Ajudant de maquinista Anglesola 17/01/2023
Control de producció i de maquinària. Càrrega i 

descàrrega de comandes.
https://tuit.cat/aff5q EUROFIRMS

182 Auxiliar administratiu/va Anglesola 17/01/2023
Gestió. impressió i distribució de factures. Atenció 

telefònica. Gestió de documentació.
https://tuit.cat/5uS1z EUROFIRMS

183
Oficial 1a mecànica 

industrial
Anglesola 05/01/2023 Consultar a la web. https://tuit.cat/gx2O9 Helpoint

184
Oficial Electricista, 

aerotermia i renovables
Anglesola 05/01/2023 Consultar a la web. https://tuit.cat/tp4pi Helpoint

185

Operari/ària de magatzem 

amb certificat de 

discapacitat

Anglesola 30/01/2023

Tasques de suprot a magatzem, reposició de recanvis 

entre altres. Jornada completa. Indispensable certificat 

de discapacitat mínim d'un 33%.

gminguell@aspid.cat ASPID

186 Diferents places tècniques Alcoletge 10/01/2023
OFERTA PÚBLICA: Concurs de mèrits torn lliure. Termini: 

09/02/23
https://tuit.cat/qbOgd Ajuntament d'Alcoletge

https://tuit.cat/9JF4C
https://tuit.cat/aff5q
https://tuit.cat/5uS1z
https://tuit.cat/gx2O9
https://tuit.cat/tp4pi
https://tuit.cat/qbOgd


187 Diferents places tècniques Albesa 12/01/2023
OFERTA PÚBLICA: Concurs de mèrits torn lliure. Termini: 

09/02/23
https://tuit.cat/Wl4cP Ajuntament d'Albesa

188 Fisioterapeuta (Ref.666) Agramunt 11/01/2023

Atenció individual i sessions de tractament. Realització 

d’activitats grupals de gimnàstica, reforç muscular, etc. 

15h/s

https://tuit.cat/vrVL0 Centre la Solana

189 Gerència supermercat Agramunt 27/01/2023
Requisit: 1 any d´experiència. S´ofereix: jornada 

completa.
https://acortar.link/WICTrF Infojobs

190 Repartidor/a-obrador Agramunt 27/01/2023
Busquem repartidor/a que faci les funcions de repartir i 

realitzar tambe tasques a l'obrador.
https://acortar.link/fYNs3i Infojobs

191 Recepcionista Agramunt 27/01/2023

Recepció i atenció al client, introducció de dades al 

programa SAGE entre altres. CFGM en administració i 

jornada completa.

https://tuit.cat/n25Bd Randstad

192 Fisioterapeuta Agramunt 30/01/2023 Residència busca fisiterapeuta a jornada parcial. gminguell@aspid.cat ASPID

https://tuit.cat/Wl4cP
https://tuit.cat/vrVL0
https://acortar.link/WICTrF
https://acortar.link/fYNs3i
https://tuit.cat/n25Bd



