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

1 Agent d'innovació local
Vilanova del 

Camí
10/03/2023

OFERTA PÚBLICA: Concurs de mèrits i prova. Termini: 

24/03/23
https://tuit.cat/qdNIE

Ajuntament de 

Vilanova del Camí

2 Mecànic de Camions Vilagrasssa 08/03/2023

Jornada completa, experiència en el sector. Residència a 

Tàrrega o voltants. FPI/CFGM automoció, mecànica i/o 

electromecànica.

rrhh@teimon.com TOT

3 Administratiu/va Vilagrasssa 15/02/2023

Comptabilització pagaments expedients, extractes 

targetes, facturació clients,proveïdors i control caixa. 

CFGM/CFGS Administració.

rrhh@asgtrans.com TOT

4
Auxiliar de geriatria (Ref. 

698)
Verdú 17/02/2023

Assistir els residents en les activitats bàsiques de la vida 

diària (higiene, alimentació, etc.)
https://tuit.cat/iebps Centre la Solana

5 Ajudat/a de cambrer
Vallfogona del 

Riucorb
13/03/2023 Tasques de support a sala. Cotnracte de temporada. gminguell@aspid.cat ASPID

6 Ajudat/a de cuina
Vallfogona del 

Riucorb
13/03/2023 Suport en la elaboració de plats. gminguell@aspid.cat ASPID

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, 13 / març / 2023

https://tuit.cat/qdNIE
https://tuit.cat/iebps
mailto:gminguell@aspid.cat
mailto:gminguell@aspid.cat


7
Ajudant/a de cuina i 

cambrer/a
Urgell 13/01/2023

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

8

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

9 Farmacèutic/a Torà 13/02/2023

Llicenciatura o Grau en Farmàcia. Recepció de 

comandes, atenció al públic i realització d'SPD. 

Incorporació immediata

mcasanellas@coflleida.cat TOT

10
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

11 Tècnic/a de sistemes Térmens 13/03/2023

Remote Desktop / Terminal Server, gestión de 

servidores empresariales y almacenaje SAN I NAS 

sistemes de copia de seguridad basados en Veeam 

Backup entre altres.

https://tuit.cat/oTrIh IMAN temporing

12 Diferents places tècniques Térmens 16/02/2023
OFERTA PÚBLICA: Concurs de mèrits i prova. Termini: 

16/03/23
https://tuit.cat/jaBWL

Ajuntament de 

Térmens

13
Electromecànic/a 

industrial
Tàrrega 13/02/2023

Funcions de manteniment preventiu i correctiu de les 

instal·lacions i maquinària.
https://tuit.cat/Cwo8f ADECCO

14
Operari/ària producció 

torns
Tàrrega 06/03/2023

Aprovisionament de les linies de producció. Control de 

màquines.Revisió qualitat del producte.
https://tuit.cat/nAI23 ADECCO

https://tuit.cat/7lFoy
https://cutt.ly/EI1tjbH
https://tuit.cat/oTrIh
https://tuit.cat/jaBWL
https://tuit.cat/Cwo8f
https://tuit.cat/nAI23


15 Informàtic/a Tàrrega 06/03/2023

Experiència en administració de sistemes, programació 

d'ordenadors. Administració Office 365.Windows Server - 

Active Directory

https://tuit.cat/871u6 ADECCO

16 Operari/ària Tàrrega 06/03/2023
Experiència en cadenes de producció.Carnet de carretó 

elevador.Horari partit de dilluns a divendres.
https://tuit.cat/v72gu ADECCO

17 Aux. Administratiu/va Tàrrega 06/03/2023
Mitja jornada.Atenció telefònica i presencial,albarans, 

control d'entrades i sortides. Introducció de dades.
https://tuit.cat/l1Y9H ADECCO

18 Oficial pintor/a Tàrrega 20/02/2023 Pintor/a industrial per a empresa del sector del metall. https://tuit.cat/X8g9g EUROFIRMS

19 Soldador/a Tàrrega 06/02/2023

Soldador/a TIG, MIG MAG elèctrode, muntador 

d'estructures. Interpretació de planols, soldadura, 

fabricació de serralleria.

yamilia@metadasl.com
Consell Comarcal de 

l'Urgell

20 Dependent/a Tàrrega 06/03/2023

Bon tracte amb els clients, agilitat amb l'ordinador, 

memòria, capacitat d'organització i que pugui 

desenvolupar diferents feines.

info@estelonline.com
Consell Comarcal de 

l'Urgell

21 Tècnic/a projectes Tàrrega 13/03/2023

Experiència 5 anys. Es valorarà que sigui en el sector del 

metall i serralleria metàl·lica. Contracte laboral temporal 

(4 mesos) Jornada completa

yamilia@metadasl.com
Consell Comarcal de 

l'Urgell

https://tuit.cat/871u6
https://tuit.cat/v72gu
https://tuit.cat/l1Y9H
https://tuit.cat/X8g9g


22 Tècnic de projectes Tàrrega 08/03/2023

Tasques d’especejament, realització i interpretació de 

plànols mitjançant l’eina Autocad. Formació de CFGS 

fabricació mecànica. Amb experiència en tasques 

similars. Carnet de conduir B.

jcarrera@ccsegarra.cat TOT

23 Soldador/a Tàrrega 08/03/2023

Interpretació de plànols, soldadura, fabricació de 

serralleria i muntatge d'estructures. Experiència, carnet 

de conduir i vehicle propi. Jornada intensiva.

jcarrera@ccsegarra.cat TOT

24 Comptable(Assesoria) Tàrrega 25/02/2023

Grau en ADE o similar, imprescindible coneixements i 

experiència treballant amb el programa A3 i experiència 

mínima de 3 anys en assessoria.

https://tuit.cat/vhv05 InfoFeina- Ref. 179964

25 Administratiu/va Tàrrega 18/12/2022

Tasques generals de suport al departament 

administratiu, recepció i atenció telefònica, gestió de 

documentació, facturació...

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

26 Transportista camió Tàrrega 13/02/2023
carnet de camió C1, experiència prèvia i jornada partida 

i completa
https://tuit.cat/H36yg Enfoc - Grup alba

27 Back Office amb Àngles Tàrrega 28/12/2023

Mínim CFGS en Administració. Imprescindible parlar i 

escriure de forma fluïda en anglès.Experiencia mínima 

de 2 a 3 anys realitzant tasques similars.

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

https://tuit.cat/vhv05
https://tuit.cat/7cX5T
https://tuit.cat/H36yg
https://tuit.cat/Lc3U5


28

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 o altres títols 

equivalents, tècnic/a i tècnic/a superior en qualsevol 

especialitat industrial o comercial.

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

29
Monitor/a equip de 

neteja
Tàrrega 13/03/2023

Certificat de Prefessioanlitat de nivel I o II en neteja o 

família professional similar
https://tuit.cat/pmh5P Enfoc - Grup alba

30 Assessor/a Laboral Tàrrega 13/03/2023

incorporació: immediata, jornada complerta, contracte 

indefinit, salari brut anual: MINIM 1200 € BRUTS - A 

DETERMINAR

https://tuit.cat/Ziv8T Enfoc - Grup alba

31
Mecànic/a de vehicles 

industrials
Tàrrega 13/03/2023

Realitzar manteniments i reparacions de vehicles 

industrials. Titulació mínima de FP Mecànica o 

electrònica i experiència.

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

32 Logopeda Tàrrega 19/01/2023

Dissenyar , executar i dirigir el pla d'intervenció de 

llenguatge atenent a criteris d'adequació, de validesa i 

d'eficiència. 6a8 hores a la setmana

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

33 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

https://tuit.cat/J6m4Z
https://tuit.cat/pmh5P
https://tuit.cat/Ziv8T
https://tuit.cat/df4L9
https://tuit.cat/qb8T0
https://tuit.cat/gdKkj


34
Operari/a manteniment 

fàbrica
Tàrrega 19/01/2023

CP o CFGM electricitat i/o fontaneria. Manteniment 

elèctric i mecànic, organització i supervisió fàbrica. 

Carnet de conduir.

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

35 Soldador/a Tàrrega 13/02/2023 Formació de soldadura i experiència prèvia en el sector https://tuit.cat/hGjgy Sinergie

36 Operari/a Tàrrega 13/02/2023
Expèriencia prèvia, CFGS, Carnet de conduir i vehicle 

propi
https://tuit.cat/Uvxee Sinergie

37
Auxiliar d'infermeria en 

geriatria (Ref.706)
Tàrrega 09/03/2023

Sota la guia de l'educadora social portar a terme tallers 

d'estimulació cognitiva a les persones que pateixen 

alguna demència.

https://tuit.cat/7czhs Centre la Solana

38 Planxista/Pintor (Ref.692) Tàrrega 08/02/2023
Jornada completa, contracte indefinit. Incorporació 

immediata.
https://tuit.cat/D4xDd Centre la Solana

39 Ajudant de cuina (Ref.690) Tàrrega 06/02/2023 Tasques de producció, el:laboració i pase de cuina. https://tuit.cat/gUv3T Centre la Solana

40
Operari conductor de 

telescopi
Rosselló 13/03/2023

Transport i ubicació de les mercaderies, manteniment 

del lloc de treball i ús de carretoner elevador. Jornada 

completa. Carnet B.

https://tuit.cat/4qzt4 IMAN temporing

41 Adminsitratiu/va
Puigvert de 

Lleida
09/03/2023

Suport al departament de producció, CFGS o grau en 

administració, coneixements avançats de SAP,
https://tuit.cat/iBiog Randstad

https://tuit.cat/LRui5
https://tuit.cat/hGjgy
https://tuit.cat/Uvxee
https://tuit.cat/7czhs
https://tuit.cat/D4xDd
https://tuit.cat/gUv3T
https://tuit.cat/4qzt4
https://tuit.cat/iBiog


42 Mecànic/a
Puigvert de 

Lleida
06/03/2023

Montar, desmuntar, manteniment i reparació d'averies. 

Jornada completa.
https://tuit.cat/EzyOc Randstad

43 Diferents places tècniques
Palau 

d'Anglesola
01/02/2023

OFERTA PÚBLICA: Concurs de mèrits. Termini: 01/03/23-

16/03/23
https://tuit.cat/6nRQ3

Ajuntament Palau 

d'Anglesola

44
Administratiu-va 

Comptable
Òs de Balaguer 13/02/2023

Facturació, comptabilitat, gestió administrativa. Bon 

domini informàtica. Jornada completa. Horari partit. 

Preferible persones residents a poblacions del voltant.

saguila@aspid.cat ASPID

45
Instal·lador plaques 

fotovoltaiques
Mollerussa 17/12/2022

Realització d'instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum, 

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

46 Tècnic/a regulatory Mollerussa 06/02/2023
Grau de química, biotecnologia, biologia, Farmàcia o 

qualsevol grau en ciències de la salut
https://tuit.cat/le5aS Sinergie

47 Operari/a de producció Mollerussa 06/02/2023
Carnet B1 i vehicle propi. Valorable carnet i experiència 

amb carretó i experiència prèvia
https://tuit.cat/tb8p3 Sinergie

48
Operari/a peó de brigada 

municipal
Mollerussa 08/03/2023

OFERTA PÚBLICA: Concurs de mèrits i prova. Termini: 

15/03/23
https://tuit.cat/hsfoQ

Ajuntament de 

Mollerussa

49 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

https://tuit.cat/EzyOc
https://tuit.cat/6nRQ3
mailto:saguila@aspid.cat
https://tuit.cat/I4dxN
https://tuit.cat/le5aS
https://tuit.cat/tb8p3
https://tuit.cat/hsfoQ
https://tuit.cat/Vfj1c


50 Operari/ària de tall Lleida 10/03/2023

Tallar matèria prima com fibra de vidre i composite, 

lectura de plànols i maneig de màquines de tall. Jornada 

compelta.

https://tuit.cat/L7s8J Randstad

51 Operari/ària montador/a Lleida 10/03/2023

Muntatge i ensamblatge de peces de fibra de vidre i 

composite, interpretació de plànols. Experiència com a 

montador. Jornada completa.

https://tuit.cat/xNp4p Randstad

52 Pintor/a- xapista Lleida 10/03/2023
Pintura de vehicles industrials. Jornada completa i 

experiència en el sector.
https://tuit.cat/9v5SQ Randstad

53 Op. laminador/a Lleida 10/03/2023
Laminar peces de fibra de vidre i composite. Experiència 

en el sector i jornada completa.
https://tuit.cat/7O4o2 Randstad

54 Aux. Adminsitrativa Lleida 08/03/2023

Atenció als clients, gestió i digitalització de 

documentació, gestió de XXSS entre altres. Jornada 

parcial i horari de tarda.

https://tuit.cat/0xtt6 Randstad

55 Promotor/a de telefonia Lleida 08/03/2023

Promoció i animació comercial envers les ventes, 

informació i assessorament al client entre altres tasques. 

Bon domini de l'anglés.

https://tuit.cat/hsxc9 Randstad

56 Encarregat/ada de secció Lleida 04/03/2023
Control de producció, gestió de personal i suport a la 

persona encarregada. Jornada completa i treball a torns.
https://tuit.cat/1Rdr0 Randstad

57 Enginyer/a d'instal·lacions Lleida 07/03/2023
Grau, màster o formació en enginyeria mecànica, domini 

d'autocad, anglés nivell elevat.
https://tuit.cat/cAtsL Randstad

https://tuit.cat/L7s8J
https://tuit.cat/xNp4p
https://tuit.cat/9v5SQ
https://tuit.cat/7O4o2
https://tuit.cat/0xtt6
https://tuit.cat/hsxc9
https://tuit.cat/1Rdr0
https://tuit.cat/cAtsL


58 Muntador/a industrial Lleida 13/03/2023
Muntatge d'estructures de fibra de vidre, interpretació 

de plànols entre altres tasques. Jornada compelta.
https://tuit.cat/5CDve IMAN temporing

59 Operari/a de tall Lleida 13/03/2023
Tall de fibra de vidre i composite, lectura de plànols 

entre altres. Jornada intensiva de tarda.
https://tuit.cat/ndXgE IMAN temporing

60 Pintor/a de carrosseries Lleida 13/03/2023
Pintura de carrosseries, lijar i pulir diferents superfícies 

entre altres coses. Jornada completa.
https://tuit.cat/raTm4 IMAN temporing

61
Teleoperador/a amb 

idiomes
Lleida 06/03/2023

Recepció i emissió de trucades,ús de programa intern de 

gestió. Català, castellà i un 3r idioma. Preferible 

certificat de discapacitat. Torns rotatius.

imartinez@aspid.cat ASPID

62
Supervisor/a d'obres 

elèctriques
Lleida 20/02/2023

Verificació, validació i controldels projectes d'obres 

elèctriques. Es requereix formació superior d'àmbit 

electricitat, imprescindible carnet de conduir.

mar.lopez@aspid.cat ASPID

63 Enginyer/a Informàtic/a Lleida 07/03/2023
Experiència mínima d'almenys 1-2 anys desenvolupant 

funcions similars
https://bit.ly/3LhRJpq ADECCO

64 Consultor/a Selecció Lleida 07/03/2023 Veure requisits a l'oferta https://bit.ly/3ZHRRTD ADECCO

65 Monitor/a Lleida 08/02/2023 Temporada Escolar i estiu. Jornada complerta seleccion@rosadelsvents.es
Consell Comarcal de 

l'Urgell

https://tuit.cat/5CDve
https://tuit.cat/ndXgE
https://tuit.cat/raTm4
mailto:mar.lopez@aspid.cat
https://bit.ly/3LhRJpq
https://bit.ly/3ZHRRTD


66 Comptable Lleida 01/03/2023
Tasques; facturació, impostos, amortitzacions, 

tancament anual,...
https://tuit.cat/caq5H Montañés Solé

67 Infermer/a Lleida 27/02/2023

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

68
Places d'Oficial d'obres i 

serveis
Lleida 09/03/2023

OFERTA PÚBLICA: Concurs de mèrits i prova. Termini: 

23/03/23
https://tuit.cat/oRn33 Ajuntament de Lleida

69

Borsa de treball de places 

d'Operari/a d'Obres i 

Serveis

Lleida 09/03/2023
OFERTA PÚBLICA: Concurs de mèrits i prova. Termini: 

23/03/23
https://tuit.cat/BnmhU Ajuntament de Lleida

70 Diferents places tècniques Lleida 17/02/2023 OFERTA PÚBLICA: Concurs de mèrits. Termini: 17/03/23 https://tuit.cat/JnYex Diputació de Lleida

71
Diferents places tècniques 

Universitat de Lleida
Lleida 13/02/2023

OFERTA PÚBLICA: Concurs de mèrits.Termini: 13/03/23- 

05/04/23
https://tuit.cat/GLjgu

Universitat de Lleida 

(UDL)

72
Diferents places 

Facultatiu/iva especialista
Lleida 09/02/2023 OFERTA PÚBLICA: Concurs de mèrits.Termini: 15/03/23 https://tuit.cat/wbCOp

GENCAT- Hospital 

Arnau de Vilanova

73 Xòfer/a Linyola 13/03/2023
Repartir comandes per la provincia de Barcelona i gestió 

d'albarans. Carnet C+E i experiència en el sector.
https://tuit.cat/Y3s7T IMAN temporing

https://tuit.cat/caq5H
https://tuit.cat/h477f
https://tuit.cat/oRn33
https://tuit.cat/BnmhU
https://tuit.cat/JnYex
https://tuit.cat/GLjgu
https://tuit.cat/wbCOp
https://tuit.cat/Y3s7T


74

Places de Secretari/a 

interventor del Servei 

d'Assistència Tècnica 

(SAT)

Les Borges 

Blanques
08/03/2023

OFERTA PÚBLICA: Concurs de mèrits i prova. Termini: 

05/04/23
https://tuit.cat/cAVsl

Consell Comarcal de les 

Garrigues

75
Administratiu/va de 

qualitat
La Portella 13/03/2023

Preparació de calendaris varietals i resum de tancament 

de campanya, elaboració d'especificacions de qualitat 

entre altres tasques. Jornada completa.

https://tuit.cat/aueRp Randstad

76 Peó Agrari La Portella 06/03/2023

Recol·leció fruita en camp / Manteniment de finca 

agrícola. Indispensable certificat de discapacitat mínim 

d'un 33%. Carnet de conduir valorable no imprescindible

lmiranda@aspid.cat ASPID

77

Oficial de manteniment 

del Patronat Municipal 

Assistencial Residència 

d'Avis

Juneda 16/02/2023 OFERTA PÚBLICA: Concurs de mèrits. Termini: 16/03/23 https://tuit.cat/y1cEk Ajuntament de Juneda

78 Diferents places tècniques Juneda 15/02/2023 OFERTA PÚBLICA: Concurs de mèrits. Termini: 15/03/23 https://tuit.cat/yzzKe Ajuntament de Juneda

79 Oficial de 3a de serralleria Guissona 13/03/2023
Fabricació i muntatge de baranes i escales. Jornada 

completa i horari partit.
https://tuit.cat/lUN0O Randstad

80

Operari/a mecànic/a per a 

muntatge 

d'estructures(Ref. 688)

Guissona 03/02/2023
Muntatge de robots, shuttels...

Muntatge d'estructures a la fàbrica de bonÀrea.
https://tuit.cat/5qLTD Centre la Solana

https://tuit.cat/cAVsl
https://tuit.cat/aueRp
mailto:lmiranda@aspid.cat
https://tuit.cat/y1cEk
https://tuit.cat/yzzKe
https://tuit.cat/lUN0O
https://tuit.cat/5qLTD


81
Operari/a taller 

manutenció (Ref. 687)
Guissona 03/02/2023

Ús de torn i fresa.

Soldadura d'estructura i xasis.
https://tuit.cat/9ffE0 Centre la Solana

82

Projectista mecànic/a de 

maquinària de 

manutenció

Guissona 09/03/2023 Consultar oferta a la web. https://tuit.cat/hj697 BonÀrea

83
Informàtic/a 

programador/a
Guissona 08/03/2023 Consultar oferta a la web. https://tuit.cat/hj697 BonÀrea

84
Informàtic/a 

programador/a
Guissona 07/03/2023 Consultar oferta a la web. https://tuit.cat/hj697 BonÀrea

85
Tècnic/a administratiu/va 

làser taller
Guissona 06/03/2023 Consultar oferta a la web. https://tuit.cat/hj697 BonÀrea

86
Tècnic/a plaques 

fotovoltaiques
Guissona 02/03/2023 Consultar oferta a la web. https://tuit.cat/hj697 BonÀrea

87
Tècnic/a de producció a 

planta
Guissona 01/03/2023 Consultar oferta a la web. https://tuit.cat/hj697 BonÀrea

88
Analista de dades, costos i 

planificació
Guissona 01/03/2023 Consultar oferta a la web. https://tuit.cat/hj697 BonÀrea

https://tuit.cat/9ffE0
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


89
Tècnic/a per a la gestió 

mediambiental
Guissona 28/02/2023 Consultar oferta a la web. https://tuit.cat/hj697 BonÀrea

90
Auxiliar Administratiu/va 

campanya IRPF
Guissona 27/02/2023 Consultar oferta a la web. https://tuit.cat/hj697 BonÀrea

91

Administratiu/va per a la 

selecció de personal de les 

botigues bonÀrea

Guissona 23/02/2023 Consultar oferta a la web. https://tuit.cat/hj697 BonÀrea

92

Informàtic/a 

programador/a per a 

Caixa Guissona

Guissona 23/02/2023 Consultar oferta a la web. https://tuit.cat/hj697 BonÀrea

93 Enginyer/a tècnic/a junior Guissona 23/02/2023 Consultar oferta a la web. https://tuit.cat/hj697 BonÀrea

94
Analista programador/a 

sènior
Guissona 23/02/2023 Consultar oferta a la web. https://tuit.cat/hj697 BonÀrea

95
Analista de costos del 

transport
Guissona 21/02/2023 Consultar oferta a la web. https://tuit.cat/hj697 BonÀrea

96 Auxiliar de serveis
L'Espluga de 

Francoli
27/02/2023

Tenir carnet de discpacitat, acreditar formacio en 

hosteleria, neteja entre altres. Residencia propera 

preferiblement

https://tuit.cat/loo1m Enfoc - Grup alba

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/loo1m


97 Costurer/a Fuliola 13/03/2023

Persona amb experiència en costura i maneig de 

màquines de cosir. Producció manual i màquinaria 

plana.

https://tuit.cat/YL29y Enfoc - Grup alba

98
Infermer/a mitja jornada 

o jornada sencera
Comarca Urgell 25/02/2023 Jornada parcial de tardes, incorporació immediata https://tuit.cat/eBqm8 InfoFeina-180848

99

Oficial 1ª Tècnic 

electricitat, aerotermia i 

renovables

Anglesola 09/01/2023
FP I amb titulació Electricitat, experiencia minima de 3 

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

InfoFeina- 

Ref. 179656

100 Enginyer/a Agronom/a
Comarca Pla 

d'Urgell
13/03/2023

Grau amb titulació Enginyeria Agrícola i valorable 

disposar d’experiència superior a 3 anys en càrrecs o 

empreses similars

https://tuit.cat/MyCte
InfoFeina- 

Ref. 180935

101 Enginyer/a Agrònom/a
Comarca Pla 

d'Urgell
23/01/2023

Enginyeria Tècnica amb titulació Agrícola, Enginyeria 

Tècnica amb titulació Agroalimentària. Almenys dos 

anys d'experiència en el sector.

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

Ref.179563

102 Comercial amb Francès
Comarca 

L'Urgell
13/03/2023

Experiència en funcions comercials i valorable en el 

mercat francès
https://tuit.cat/nqJRX InoFeina-180914

103
Enginyer/a tècnic/a de 

projectes

Comarca 

L'Urgell
25/02/2023

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/8toQn InfoFeina-Ref. 180603

https://tuit.cat/YL29y
https://tuit.cat/eBqm8
https://tuit.cat/i7m79
https://tuit.cat/MyCte
https://tuit.cat/6k835
https://tuit.cat/nqJRX
https://tuit.cat/8toQn


104
Auxiliar tècnic/a 

d'opficina

Comarca 

L'Urgell
25/02/2023

Tasques de seguiment de projectes tècnics. Amb la 

residència a Agramunt o molt propera.
https://tuit.cat/dBDs7 InfoFeina-Ref. 180589

105 Pladurista
Comarca 

Garriges
13/033/2023 Valorable estudis  relacionats i experiència de 3 a 5 anys. https://tuit.cat/qW7SV InfoFeina-Ref. 181235

106 Electricista
Comarca 

Garriges
13/033/2023 Valorable estuid relacionats i experiència de 3 a 5 anys. https://tuit.cat/19sE1 InfoFeina-Ref. 181240

107 Responsable de laboratori
Comarca de 

l'Urgell
04/01/2023

Formació universitària relacionada amb la industria 

alimentaria: Ciència i Tecnologia dels Aliments o similar, 

experiència mínima de 3-5 anys

https://tuit.cat/nqFog
InfoFeina-

Ref. 179354

108
Administratiu/va i Atenció 

públic

Comarca de 

l'Urgell
17/12/2022

CFGS o CFGM Administració. Experiència de 2 anys. 

Atenció client, Planificació tràfic i processos 

administratius.

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

109 Administratiu/va Cervera 23/02/2023
Gestió administrativa. Ús d'Excel i Word. Control i 

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

110 Maquinista Cervera 02/03/2023
Empresa càrnica. Control a la producció . Neteja lloc de 

treball. Manteniment de la maquinària.
https://tuit.cat/b2S27 EUROFIRMS

111 Operari/es Cervera 14/02/2023

Elaboració components elèctrics per a vehicles. S'ofereix 

jornada completa, incorporació inmediata, torns 

rotatius.

recursos.humanos@fae.es TOT

https://tuit.cat/dBDs7
https://tuit.cat/qW7SV
https://tuit.cat/19sE1
https://tuit.cat/nqFog
https://tuit.cat/b1PVx
https://tuit.cat/r0wOr
https://tuit.cat/b2S27
mailto:recursos.humanos@fae.es


112
Administratiu/va 

Comptable
Cervera 15/02/2023

Facturació, comptabilitat, presentar licitacions, plans de 

seguretat d’obra. Imprescindible experiència en 

comptabilitat i facturació. Jornada completa, contracte 

indefinit.

mfarre@ccsegarra.cat TOT

113 Xofer Cervera 15/02/2023

Conduir camió , viatges locals i interprovincials seguint 

rutes establertes. Requisits CAP i Carnet C1, experiència 

en el sector. Jornada completa.

mfarre@ccsegarra.cat TOT

114 Professional de soldadura Cervera 13/01/2023
Treballs de soldadura tant amb electrodo, com amb fil, 

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

115 Operari/a de prefabricats Cervera 27/02/2023

Experiencia como peón moldeo. También personal con 

experiencia en interpretacions de planos, en corte y 

doblado de chatarra, preparación…

https://tuit.cat/7u8ic Enfoc - Grup alba

116 Operari de calidad Cervera 06/02/2023
Experiència com a operari/ària de producció, 

experiència en el departament
https://tuit.cat/Uvxee Sinergie

117 Maquinista sector cárnic Cervera 13/02/2023
Experiència prèvia, disponiblitta horaria rotativa i de 

dilluns a dissabte
https://tuit.cat/Ieo6l Sinergie

118 Treballador/a familiar Calaf 27/02/2023
OFERTA PÚBLICA: Concurs de mèrits i prova. Termini: 

28/03/23
https://tuit.cat/ptniW Ajuntament de Calaf

https://tuit.cat/jcqye
https://tuit.cat/7u8ic
https://tuit.cat/Uvxee
https://tuit.cat/Ieo6l
https://tuit.cat/ptniW


119
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

120 Tècnic/a manteniment Bellpuig 13/03/2023
Experiència mínima de 2 anys realitzant tasques 

semblants a les descrites. Persona dinàmica i proactiva.
https://bit.ly/3yRCHzv EUROFIRMS

121 Operari/ària producció Bellpuig 10/02/2023

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

carretó elevador i pont grua. Manipulació de cables 

elèctrics.

https://tuit.cat/YGhjm EUROFIRMS

122
Ajudant de forner 

(Ref.703)
Bellpuig 07/03/2023

Aprendre a fer el pa i la brioxeria. És necessari portar 

pesos (sac farina-arrossegar carros).
https://tuit.cat/pB1kl Centre la Solana

123
Auxiliar de manteniment 

(Ref.702)
Bellpuig 02/03/2023

Donar suport en les tasques de manteniment preventiu i 

correctiu de l'empresa. Manteniment i resolució 

d'avaries del dia a dia de la maquinària.

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

124 Agutzil/a Belianes 13/03/2023
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

125 Operari/es de fàbrica Belianes 13/03/2023 Conducció de màquinaria manual per pantalla tàctil https://tuit.cat/R2hTO Enfoc - Grup alba

126 Gerocultor/a

Barbens/La 

Fuliola/Castells

erà

06/02/2023

Incorporació immediata. Jornada 40h setmanals. 

Contracte temporal amb possibilitat d'incorporació a 

l'empresa.

tsocialfuliola@serveislleida.c

om

Consell Comarcal de 

l'Urgell

https://tuit.cat/4M0n8
https://bit.ly/3yRCHzv
https://tuit.cat/YGhjm
https://tuit.cat/pB1kl
https://tuit.cat/lazbu
https://tuit.cat/R2hTO


127
Conductor/a reparto 

Carnet C + CAP
Balaguer 20/02/2023

Ruta per Catalunya. Carnet C + CAP en vigor. Persona 

flexible, procativa, responsable. Jornada completa, torn 

intensiu (matí). Experiència mínima d'1 any.

saguila@aspid.cat ASPID

128

Mosso/a Magatzem i 

Repartidor/a Carnet C + 

CAP+E

Balaguer 13/02/2023

Persona polivalent. 9 mesos com a mosso/a magatzem i 

4 mesos repartint gènere a diverses empreses. Ruta 

nacional. Dilluns a Divendres.

saguila@aspid.cat ASPID

129
Secretari/a de classe 

segona
Balaguer 08/03/2023

OFERTA PÚBLICA: Concurs de mèrits i prova. Termini: 

22/03/23
https://tuit.cat/g9vVg

Ajuntament de 

Balaguer

130 Diferents places tècniques Balaguer 07/03/2023 OFERTA PÚBLICA: Concurs de mèrits. Termini: 04/04/23 https://tuit.cat/Yp12O
Ajuntament de 

Balaguer

131 Operaris/es Anglesola 13/03/2023 Càrrega i descàrrega de camions. Dies solts. https://tuit.cat/Zu0X0 Randstad

132
Soldador/a amb certificat 

de discapacitat
Anglesola 13/02/2023

Soldar maquinària industrial. Jornada completa. 

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

133 Ajudant de maquinista Anglesola 16/02/2023
Control de producció i de maquinària. Càrrega i 

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

mailto:saguila@aspid.cat
mailto:saguila@aspid.cat
https://tuit.cat/g9vVg
https://tuit.cat/Yp12O
https://tuit.cat/Zu0X0
https://tuit.cat/aff5q


134 Back officce comercial Anglesola 01/03/2023
Procés administratiu decomandes ,licitacions, certificats 

d'empresa, transports d'equips,...
https://tuit.cat/vAlvT EUROFIRMS

135 Cuiner/a
Agramunt/cerv

era
06/02/2023 CGFM Cuinar o gastronomia, gestió de cuina https://tuit.cat/8ro52 Enfoc - Grup alba

136 Gestor/a comercial banca Agramunt 14/02/2023 8.15-15 hores de dilluns a divendres
alba.fernandez.muniz@rand

stad.es

Consell Comarcal de 

l'Urgell

137 Preparador/Repartidor Agramunt 27/02/2023
Preparar i repartir comandes. Furgoneta o camió inferior 

a 3.500 Kgr. Contracte indefinit.Jornada completa.
administracio@disfase.com

Consell Comarcal de 

l'Urgell

138 Infermer/a Agramunt 01/03/2023
OFERTA PÚBLICA: Concurs de mèrits i prova. Termini: 

28/03/23
https://tuit.cat/I3i75

Ajuntament 

d'Agramunt

139
Cuiner/a residència (Ref. 

704)
Agramunt 07/03/2023 Elaboració àpats per a residència. https://tuit.cat/Rr4iu Centre la Solana

https://tuit.cat/vAlvT
https://tuit.cat/8ro52
https://tuit.cat/I3i75
https://tuit.cat/Rr4iu



