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

1
Auxiliar Administratiu/va 

Facturació TEMPORAL
Guissona 13/12/2021

Tasques:

- Entrada i comprovació de factures

- Conciliació d'albarans amb factures

- Arxiu de factures

https://tuit.cat/xKsZj BonÀrea

2 Mecànic/a carretilles Guissona 13/12/2021

Aquesta vacant està focalitzada a la reparació i 

manteniment de carretons, traspaletes, plataformes 

elevadores…

https://tuit.cat/xKsZj BonÀrea

3
Tècnic/a comptable per a 

la secció d'Energia
Guissona 13/12/2021

Les principals tasques que hauran de dur a terme 

seran tasques comptables, control de costos i de 

facturació de la secció.

https://tuit.cat/xKsZj BonÀrea

4 Tècnic/a manteniment NIT Guissona 13/12/2021

Les tasques a desenvolupar son:

- Suport tècnic a la secció, realitzar autocontrols, 

redacció d'informes...

https://tuit.cat/xKsZj BonÀrea

5 Mecànic/a camions Guissona 13/12/2021
Les tasques principals seria la realitzatció del 

mateniment i reparació d'aquests.
https://tuit.cat/xKsZj BonÀrea

6 Mecànic/a cotxes Guissona 13/12/2021

Realitzem:

- Revisions anuals

- Revisions ITV

- Reparacions de turismes

- Manteniment de turismes

https://tuit.cat/xKsZj BonÀrea

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.

13 de desembre de 2021

https://tuit.cat/xKsZj
https://tuit.cat/xKsZj
https://tuit.cat/xKsZj
https://tuit.cat/xKsZj
https://tuit.cat/xKsZj
https://tuit.cat/xKsZj


7

Mosso/a magatzem-

Suport a Transport 

(Tàrrega) (Ref. 402)

Tàrrega 13/12/2021

Tasques a realitzar:

Principalment mosso/a de magatzem

Suport ocasional a transport amb furgoneta gran

http://scur.cat/423NZZ
Centre la 

Solana

8

PROGRAMA 30 PLUS: 

Cambrer/a (Verdú) (Ref. 

424)

Verdú 13/12/2021
Servei de barra i taules, ajudant de preparació 

d'entrepans i neteja.
http://scur.cat/972YZ5

Centre la 

Solana

9 Operari/a sector metall Cervera 13/12/2021
Canvi de bobines, control de qualitat de producte... 

Es requereix experiència d'un any.
https://tuit.cat/20HVe Eurofirms

10 Operari/a de producció Anglesola 13/12/2021
Jornda completa intensiva en torns rotatius. Es 

requereix experiència mínima de 2 anys.
https://tuit.cat/u9LUh Eurofirms

11 Electromecànic/a Cervera 13/12/2021
Resolució d'avaries de màquines d'injecció de plàstic. 

Jornada completa intensiva en torn rotatiu.
https://tuit.cat/K1RW4 Eurofirms

12 Veterinar/a Tàrrega 13/12/2021 Contracte laboral indefinit a jornada complerta. https://acortar.link/Lkaufx Feina Activa

13

Responsable 

manteniment i 

acondicionament de 

granja i finca

Tàrrega 13/12/2021 És precisa coneixements d'aigua, electricitat, 

soldadura, pintura...

https://acortar.link/VbijH6 Feina Activa

14 Auxiliar informació RENFE Tàrrega 13/12/2021 Veure condicions al link de l´oferta https://acortar.link/4O7mI1 Feina Activa

15 Comercial PRL Lleida 13/12/2021
Wellbeing Solutions selecciona per a un important 

S.P.A. a nivell nacional a un/a comercial per a la seva 

zona de Lleida. 3 anys d´experiència

https://acortar.link/4lnnk5 Infojobs

16 Oficial de construcció Tàrrega 13/12/2021 Veure condicions al link de l´oferta https://acortar.link/8ym5VV Infojobs

17
Mecànic/a oficial 

Maquinaria agrícola
Bellpuig 13/12/2021 CFGS Automoció i 5 anys d´experiència. https://acortar.link/YxIGJ5 Infojobs

http://scur.cat/423NZZ
http://scur.cat/972YZ5
https://tuit.cat/20HVe
https://tuit.cat/u9LUh
https://tuit.cat/K1RW4
https://acortar.link/Lkaufx
https://acortar.link/VbijH6
https://acortar.link/4O7mI1
https://acortar.link/4lnnk5
https://acortar.link/8ym5VV
https://acortar.link/YxIGJ5


18 Ajudant de cuina Lleida 13/12/2021

3 vacants: Busquem personal amb experiència 

demostrable en el lloc de treball, experiència en 

quart fred, planxa, pica.
https://acortar.link/0GXSer Infojobs

19
Promotor/a campanya de 

nadal
Lleida 13/12/2021

Es tracta d'una posició per a treballar realitzant 

captació i venda de productes de petit 

electrodomèstic de perruqueria.
https://acortar.link/1bKKty Infojobs

20 Netejador/a Fonolleres 13/12/2021
Contracte de 3 mesos i 10h/setmana. Horari de 8h a 

10h
https://acortar.link/2T3kcX Infojobs

21 Comercial de ferretería Tàrrega 13/12/2021
Comercial extern per visitar a indústries i autònoms. 

Remuneració fixa més incentius. Vehicle d'empresa. 

Cartera de clients assegurada.

https://acortar.link/M7Ezga Infojobs

22 Operari/a de forn de pa Tàrrega 13/12/2021
Experiència valorable. Jornada de divendres i 

dissabte.
https://acortar.link/2U5goX Infojobs

23 Administratiu/va Tàrrega 13/12/2021

Registre i control de cobraments i preparació de 

remeses, reclamació a clients, gestió d'incidències, 

etc... CFGS en adminsitració. Jornada completa i 

horari partit.

https://cutt.ly/CYGLqDa Randstad

24 Técinc/a Laboral Juneda 12/12/2021
Despatx professional en assessorament i gestió fiscal, 

laboral, comptable, civil i mercantil situat a Juneda.
https://cutt.ly/JYGX6UG

Infofeina - 

168820

25 Tècnic/a administratiu/va Tàrrega 12/12/2021

Important empresa de la província de Lleida precisa 

incorporar un/a Tècnic/a Administratiu/va per les 

seves oficines.

https://cutt.ly/cYGCRVp
Infofeina - 

169456

26 Operari/a aprenent Segarra 12/12/2021 Aprenent per a la fabricació de maquinària https://cutt.ly/wRU4QlE
Infofeina - L-

168606

27 Comercial de Ventes Urgell 12/12/2021
Empresa de reciclatge necessita un/a comercial de 

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

Infofeina - 

LCcvs-168416

https://acortar.link/0GXSer
https://acortar.link/1bKKty
https://acortar.link/2T3kcX
https://acortar.link/M7Ezga
https://acortar.link/2U5goX
https://cutt.ly/CYGLqDa
https://cutt.ly/JYGX6UG
https://cutt.ly/cYGCRVp
https://cutt.ly/wRU4QlE
https://cutt.ly/IRU41Hy


28 Encarregat/da de negoci Urgell 12/12/2021

Persona per gestionar el dia a dia i aportar 

experiència i idees per augmentar i fer créixer el 

negoci.

https://cutt.ly/pYGCh2I
Infofeina - 

LSmr-169237

29
Administratiu/va amb 

francès
Lleida 10/12/2021

Jornada completa en torn partit. Es requereix 

experiència i domini de l'idioma francès.
https://tuit.cat/Mobi3 Adecco

30 Customer Service Torà 10/12/2021

Es requereix alts coneixements d'anglès i francès. Es 

valorarà experiència mínima de 2 anys en tasques 

similars.

https://tuit.cat/i3q6j Adecco

31
Tècnic/a superior - 

Projectes edificació
Cervera 10/12/2021

Es requereix coneixements del programa AutoCAD, 

Solidworks...Jornada completa en torn partit.
https://tuit.cat/lo8sC Adecco

32 Peó de manteniment Urgell 10/12/2021
TREBALL I FORMACIÓ 2021: Línea DONA i Majors de 

45 anys a l'atur.

Interessats dirigir-se a 

l'oficina de treball del SOC

Consell 

Comarcal de 

l'Urgell

33
Auxiliar administratiu/va 

de suport
Urgell 10/12/2021

TREBALL I FORMACIÓ 2021: Línea DONA i Majors de 

45 anys a l'atur.

Interessats dirigir-se a 

l'oficina de treball del SOC

Consell 

Comarcal de 

l'Urgell

34 Peó sector agroalimentari Bellpuig 10/12/2021

Producció de pinsos, preparació de mescles, ensacat 

i etiquetat de productes. Jornada completa en torn 

intensiu i rotatiu.

https://tuit.cat/5jfwu Eurofirms

35
Tècnic superior 

d'administració General
Lleida 10/12/2021

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Tècnic superior a la 

Conselleria a Lleida de la Secretaria General. Termini: 

20/12/2021

http://scur.cat/48CY97
Generalitat de 

Catalunya

36 Educador/a Social Lleida 10/12/2021
Torn de nit per cobrir baixa. Es requereix experiència 

mínima d'un any.
https://tuit.cat/NaIwA IMO Lleida

37 Auxilliar administratiu/va Torrefarrera 10/12/2021

Reforç al departament de comptabilitat. Jornada 

completa de dilluns a divendres. Es requereix 

experiència.

https://tuit.cat/T1wK4 IMO Lleida

https://cutt.ly/pYGCh2I
https://tuit.cat/Mobi3
https://tuit.cat/i3q6j
https://tuit.cat/lo8sC
https://tuit.cat/5jfwu
http://scur.cat/48CY97
https://tuit.cat/NaIwA
https://tuit.cat/T1wK4


38
Enginyer/a 

Elèctric/Electrònic
Lleida 10/12/2021

Utilització de programes com AutoCAD, Presto, BIM, 

per al càlcul de les instal·lacions elèctriques i els 

pressupostos.

https://acortar.link/qRRFLn
Montañés i 

Solé

39 AODL Tàrrega 09/12/2021

OFERTA PÚBLICA: AODL de Dinamització del teixit 

productiu i la iniciativa emprenedora. Termini: 

16/12/21

http://scur.cat/PC7PP5

Consell 

Comarcal de 

l'Urgell

40 Mecànic/a Tàrrega 09/12/2021
Mateniment i reparació de maquinària d'hosteleria i 

fred. Es requereix experiència mínima de 2 anys.
https://tuit.cat/630d0 Eurofirms

41 Peó del metall Torregrossa 09/12/2021
Fabricació de pesses amb torn i fressadora. Es 

requereix experiència en tasques similars.
https://tuit.cat/Licge Eurofirms

42 Oficial de 1ª Anglesola 09/12/2021

Tasques de soldadura (TIG/MIG) per empresa 

metalúrgica. Es requereix experiència mínima de 2 

anys.

https://tuit.cat/fsnwe Eurofirms

43
Ajudant càrrega i 

montatge demobles
Tàrrega 09/12/2021

Jornada sencera de 9.00 a 13.30 i de 15.30 a 19.00 

hores. Contracte temporal. Estudis mínims: ESO. 

Català parlat i escrit. Valorable l'experiència, 

formació i habilitats.

https://acortar.link/u8WWfi Feina Activa

44 Comercial motos Lleida 09/12/2021

Venda de motos noves i de segona mà. Jornada 

completa de dilluns a divendres. Es valorarà 

experiència.

https://tuit.cat/8cpGM IMO Lleida

45
Responsable de 

planificació
Lleida 09/12/2021

Estudis de Grau o Màster (Enginyeria, ADE, 

Econòmiques, Empresarials, o similars)
https://acortar.link/EtQNjL Optima

46 Recepcionista Lleida 09/12/2021

Atenció al client, atenció telefònica, gestió i 

planificació de l'agenda. Jornada completa, i 

experiència en tasques de recepcionista en clínica 

dental.

https://cutt.ly/jYGvFai Randstad

47
Comercial venta de 

carburants
Lleida 09/12/2021

Gestió, captació i fidelització de clients B2B. 

Experiència en tasuqes de comercial, domini del 

català i castellà i carnet de conduir.

https://cutt.ly/0YGR5S2 Randstad

https://acortar.link/qRRFLn
http://scur.cat/PC7PP5
https://tuit.cat/630d0
https://tuit.cat/Licge
https://tuit.cat/fsnwe
https://acortar.link/u8WWfi
https://tuit.cat/8cpGM
https://acortar.link/EtQNjL
https://cutt.ly/jYGvFai
https://cutt.ly/0YGR5S2


48 Electricista Lleida 09/12/2021

Empresa d'enginyeria, construcció i manteniment 

busca una persona per seguiment de la planificació, 

petites instal·lacions i reparació d'averies. 

Experiència en el sector. Jornada completa.

https://cutt.ly/YYGT9kT Randstad

49 Mosso/a de magatzem Lleida 09/12/2021
Ubicació de material, preparació de comandes i 

maneig de la PDA.
https://cutt.ly/8YGUTDX Randstad

50 Conductor C+E Lleida 09/12/2021

Càrrega de cisternes i conducció de camió per les 

instal·lacions. Disposar de carnet C+E, el CAP i 

disposar de taquígraf.

https://cutt.ly/kYGLvZO Randstad

51 Tècnic/a de compres Lleida 09/12/2021

Realitzar comandes, gestioanr pressupostos de 

compres, gestió de compres i incidències. CFGS en 

administració i domini elevat d'anglés. Experiència en 

el sector.

https://cutt.ly/EYGLMBb Randstad

52
Operari/a de 

manteniment elèctric
Igualada 08/12/2021

Jornada completa en torn americà. Es requereix 

experiència previa.
https://tuit.cat/7kuvC Adecco

53
Administratiu/va amb 

francés
Mollerussa 08/12/2021

Control de facturació i de documentació i contacte 

amb els clients. Alt nivell de francés i CFGS i grau en 

administració. Jornada completa i horari partit.

https://cutt.ly/PYGL8eo Randstad

54 Auxiliar d'Administració Cervera 07/12/2021
OFERTA PÚBLICA: Auxiliar administratiu pel Museu 

Comarcal. Termini: 27/12/2021
http://scur.cat/JEZ5K2

Ajuntament de 

Cervera

55
Enginyer tècnic espais 

verds
Lleida 07/12/2021

OFERTA PÚBLICA: Enginyer tècnic espais verds. 

Termini: 05/01/2022
http://scur.cat/CD05BP

Ajuntament de 

Lleida

56 Operari/a de producció Lleida 07/12/2021
Operari/a de màquina de producció de paper. 

Jornada completa.
https://tuit.cat/h7Ltd Eurofirms

57
Operari/a de 

manteniment
Torrefararera 07/12/2021

Manteniment i reparacions. Suport a fabricació de 

portes automàtiques. Jornada completa.
https://tuit.cat/05cTi Eurofirms

58 Planxista de vehicles Lleida 07/12/2021
Reparació de xapa de vehicles industrials. Es 

requereix experiència mínima de 3 anys.
https://tuit.cat/l7sbX Eurofirms

https://cutt.ly/YYGT9kT
https://cutt.ly/8YGUTDX
https://cutt.ly/kYGLvZO
https://cutt.ly/EYGLMBb
https://tuit.cat/7kuvC
https://cutt.ly/PYGL8eo
http://scur.cat/JEZ5K2
http://scur.cat/CD05BP
https://tuit.cat/h7Ltd
https://tuit.cat/05cTi
https://tuit.cat/l7sbX


59 Carretoner/a Tàrrega 07/12/2021
Càrrega, descàrrega i ubicació de material. Jornada 

completa.
https://cutt.ly/wYGZfQa Randstad

60 Peó/na Tàrrega 07/12/2021
Experiència en producció industrial amb diferent 

maquinària.
https://cutt.ly/mYGBVbB Sinergie

61 Infermeria Torà 03/12/2021

OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball d'infermeria per a 

la Residència Geriàtrica Mare de Déu de l'Aguda. 

Termini: 21/12/2021

http://scur.cat/7XX6CM
Ajuntament de 

Torà

62
Delineant - 

administratiu/va
Mollerussa 03/12/2021

Gestió administratiuva d'oficina tècnica. Es valorarà 

coneixements en delineació o interpretació de 

plànols.

https://tuit.cat/kA4jV Eurofirms

63
Montador/a elèctric - 

hidràulic
Tàrrega 03/12/2021

Montatge d'estructures de camions. Es requereix 

experiència mínima de 2 anys en tasques similars.
https://tuit.cat/Y7jKT Eurofirms

64 soladador/a Granyanella 03/12/2021
Soldadura MIG - TIG. Montatge t'estructures 

metàl·liques. Es requereix experiència.
https://tuit.cat/xgkc5 Eurofirms

65 Tècnic/a de compres Lleida 03/12/2021

Gestió de presssupostos, gestió de compres a 

proveedors... Es requereix experiència mínima de 3 

anys.

https://tuit.cat/ko95O Eurofirms

66
Operari/a de càrrega i 

descàrrega
Balaguer 03/12/2021 Càrrega i descàrrega de material. Jornada completa. https://tuit.cat/xnbq2 Eurofirms

67 Responsable de qualitat Agramunt 03/12/2021
Recepció i comprovació de qualitat dels productes. 

Es requereix experiència mínima de 2 anys.
https://tuit.cat/x12ll Eurofirms

68 Tècnica de Projectes Tàrrega 03/12/2021

Dep.projectes, realitzar tasques d’especejament, 

realització i interpretació de plànols mitjançant l’eina 

Autocad. Formació de CFGS en edificació i obra civil, 

mecànica o similar. Amb experiència en tasques 

similars.

jcarrera@ccsegarra.cat TOT

69 Operari/a d'arts gràfiques Igualada 02/12/2021
Destroquelat, engomat, manipulació de caixes de 

totes les mesures, etc... Es requereix experiència.
https://tuit.cat/ExwBb Adecco

https://cutt.ly/wYGZfQa
https://cutt.ly/mYGBVbB
http://scur.cat/7XX6CM
https://tuit.cat/kA4jV
https://tuit.cat/Y7jKT
https://tuit.cat/xgkc5
https://tuit.cat/ko95O
https://tuit.cat/xnbq2
https://tuit.cat/x12ll
https://tuit.cat/ExwBb


70
Montador/a d'estructures 

d'alumini
Calaf 02/12/2021

Jornada completa intensiva de matí. Es requereix 

experiència i carnet de conduir.
https://tuit.cat/ou5ew Adecco

71 Reposador/a en ruta Mollerussa 02/12/2021

Jornada de 26 h/s de dilluns a dissabte de 8 a 12.20 h 

Es requereix vehicle propi quilometratge a càrrec de 

l’empresa.

Interessats envia el teu CV a 

pladurgell@oficinajove.cat

Borsa jove de 

treball Pla 

d'Urgell

72 Mecànic/a d'obra pública Lleida 02/12/2021
Reparació i manteniment de maquinària d'obra 

pública. Es requereix experiència mínima de 2 anys.
https://tuit.cat/xyvsf Eurofirms

73 Operari/a de producció
Les Borges 

Blanques
02/12/2021

Fabricació de lones i carpes industrials. Es requereix 

experiència previa.
https://tuit.cat/wlFg9 Eurofirms

74 Comercial sector formació Lleida 02/12/2021 Per fidelitzar i ampliar la cartera de clients. https://tuit.cat/ii9c6 IMO Lleida

75 Comptable per assessoria Lleida 02/12/2021

Formació mínima requerida: FPI/CGFM Gestió 

administrativa. Coneixemnets de comptabilitat. 

Imprescindible tenir coneixements d'Office.

https://tuit.cat/l3of6 IMO Lleida

76
Responsable 

administració i finances

Monestir de les 

Avellanes
02/12/2021

Empresarials, Econòmiques, ADE o similar.

Coneixements: en l’àmbit de la restauració i 

hosteleria..... convenis, contractes, coneixements 

laborals mínims.

https://acortar.link/ChEEx2 Optima

77
Comptable amb 

discapacitat
Lleida 01/12/2021

Oferta exclusiva a persones amb certificat de 

discapacitat igual o superior a 33%
https://tuit.cat/z28bk Adecco

78 Peó de Brigada Tàrrega 01/12/2021

TREBALL I FORMACIÓ 2021: Peó brigada (Tàrrega). 

Majors de 45 anys, a l'atur, selecció per Oficina del 

SOC

http://scur.cat/772X69
Ajuntament de 

Tàrrega

79
Neteja Viària i 

Equipaments
Tàrrega 01/12/2021

TREBALL I FORMACIÓ 2021: Neteja viària i 

d'equipaments (Tàrrega) (Ref. 421). Dona, en situació 

d'atur. Selecció Oficina del SOC

http://scur.cat/YFE0NY
Ajuntament de 

Tàrrega

https://tuit.cat/ou5ew
https://tuit.cat/xyvsf
https://tuit.cat/wlFg9
https://tuit.cat/ii9c6
https://tuit.cat/l3of6
https://acortar.link/ChEEx2
https://tuit.cat/z28bk
http://scur.cat/772X69
http://scur.cat/YFE0NY


80 Monitora Centre Obert Tàrrega 01/12/2021

TREBALL I FORMACIÓ 2021: Monitora Centre Obert 

(Tàrrega) (Ref. 418). Dona, en situació d'atur. 

Selecció Oficina del SOC

http://scur.cat/YNYDML
Ajuntament de 

Tàrrega

81 Soldador/a
El Palau 

d'Anglesola
01/12/2021

Soladura MIG - fil continu. Es requereix experiència. 

Jornada completa.
https://tuit.cat/9lJaT Eurofirms

82
Suport administratiu al 

servei de comptabilitat
Arbeca 01/12/2021

Tasques administratives amb coneixements 

imprescindibles de Comptabilitat Pública Bàsica i de 

l'aplicació CGAP-ABSIS.

https://tuit.cat/sGHk1 IMO Lleida

83
Tècnic/a acompanyament 

a la inserció
Lleida 01/12/2021

Atenció, orientació, tutorizació i seguiment de les 

persones participants en el programa. Elaboració i 

execució del pla de treball i dels itineraris laborals de 

les persones participants en el programa.

https://tuit.cat/u1mt4 IMO Lleida

84 Mosso/a de magatzem Guissona 30/11/2021
Empresa de distribució de productes alimentaris. Es 

requereix experiència.
https://tuit.cat/I33Ao Adecco

85 Operari/a de fàbrica Tàrrega 30/11/2021
Preparació de comandes, envasat, etiquetat, control 

de qualitat, etc...
https://tuit.cat/5PUrN Adecco

86
Peó neteja d'edificis 

municipals
Juneda 30/11/2021

OFERTA PÚBLICA: Peó neteja edificis municipals. 

Termini: 30/12/2021
http://scur.cat/JHAJC0

Ajuntament de 

Juneda

87 Peó - maquinista Cervera 30/11/2021
Jornada completa intensiva, torns rotatius. Es 

requereix experiència mínima d'un any.
https://tuit.cat/h4yBh Eurofirms

88 Comercial Torrefararera 30/11/2021
Seguiment i assessorament a clients. Captació de 

nous clients. Es requereix experiència.
https://tuit.cat/Lau6l Eurofirms

89 Auxiliar administratiu/va Torrefararera 30/11/2021
Suport al departament de comptabilitat, atenció als 

clients. Es requereix experiència previa.
https://tuit.cat/gp7y5 Eurofirms

90
Encarregat/da de 

magatzem
Lleida 30/11/2021

Confecció de rutes de repartiment. Es requereix 

experiència mínima de 2 anys.
https://tuit.cat/hU779 Eurofirms

91
Peó amb certificat de 

discapacitat
Bellvís 30/11/2021

Oferta exclusiva a persones amb certificat de 

discapacitat igual o superior a 33%
https://tuit.cat/vtywf Eurofirms

http://scur.cat/YNYDML
https://tuit.cat/9lJaT
https://tuit.cat/sGHk1
https://tuit.cat/u1mt4
https://tuit.cat/I33Ao
https://tuit.cat/5PUrN
http://scur.cat/JHAJC0
https://tuit.cat/h4yBh
https://tuit.cat/Lau6l
https://tuit.cat/gp7y5
https://tuit.cat/hU779
https://tuit.cat/vtywf


92
Operari/a amb certificat 

de discapacitat
Ivars d'Urgell 30/11/2021

Oferta exclusiva a persones amb certificat de 

discapacitat igual o superior a 33%
https://tuit.cat/Oi0ah Eurofirms

93
Xofer amb certificat de 

discapacitat
Llleida 30/11/2021

Oferta exclusiva a persones amb certificat de 

discapacitat igual o superior a 33%
https://tuit.cat/55OrV Eurofirms

94 Repartidor/a Tàrrega 30/11/2021 Carnet B i vehicle propi. Experiència d´1 any. https://acortar.link/q1rjJG Infojobs

95
Cuinera (suplència) 

Escola Bressol
Guissona 30/11/2021

Per a suplència d'un mes. Preparació de menús, 

realització comandes, albarans, gestió de mostres, 

neteja estris i instal·lació. exp. mínim 6 mesos, carnet 

manipulació d’aliments. 31h/set. 9 a 15h.

ubicat@ccsegarra.cat TOT

96 Monitor/a Parc de Nadal Balaguer 29/11/2021

OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places de 

Monitor per al Cosmolúdic 2021-2022. Termini: 

15/12/2021

http://scur.cat/KM3GG6
Ajuntament de 

Balaguer

97 Personal informàtic Lleida 29/11/2021

Empresa del sector de les comunicacions certificades 

i de les telecomunicacions, cerca candidats/as per a 

cobrir els següents llocs de treball: Tècnica o tècnic 

de sistemes / DevOps , Programadora o Programador 

Sènior Front-*end, Programadora/or Júnior.

lmiranda@aspid.cat ASPID

98
Teleoperador/a a call 

center
Lleida 29/11/2021

Recepció i emissió de trucades, ús de software i 

hardward, gestió de tràmits en funció dels protocols. 

Català, castellà i anglés.

svilasalo@aspid.cat ASPID

99 Tècnic/a agrícola Guissona 29/11/2021

Les funcions principals serán: Realitzar 

assessorament agrari a clients, potenciar vendes de 

fitosanitaris, adobs i llavors, recerca de clients 

potencials

https://tuit.cat/xKsZj BonÀrea

https://tuit.cat/Oi0ah
https://tuit.cat/55OrV
https://acortar.link/q1rjJG
http://scur.cat/KM3GG6
https://tuit.cat/xKsZj


100
Enginyer/a per a la millora 

de processos
Guissona 29/11/2021

El departament d'aus està buscant un/a enginyer/a 

per a la millora de processos actuals del 

departament. Aquesta persona ha de ser molt 

proactiva i amb iniciativa per tal de qüestionar-se les 

sistemàtiques establertes i millorar-les.

https://tuit.cat/xKsZj BonÀrea

101
Tècnic/ de producció de 

planta
Guissona 29/11/2021

Les tasques a desenvolupar són les següents:Millora 

de processos, donar suport al responsable de 

producció, control d'indicadors productius, anàlisi de 

dades productives…

https://tuit.cat/xKsZj BonÀrea

102
Treballador/a de 

supermercat (Ref. 420)
Tàrrega 29/11/2021

Bàsicament reposició de productes als prestatges. 

Segons necessitat.
http://scur.cat/XPXNP5

Centre la 

Solana

103
Monitor/a d'extraescolar 

de Robòtica (Ref.386)
Guissona 29/11/2021

Monitor/a d'extraescolar per una activitat de 

robòtica educativa a una escola de Guissona
http://scur.cat/FN8N8L

Centre la 

Solana

104
Mosso magatzem - 

Repartidor
Tàrrega 29/11/2021

Preparació de comandes de venda, inventari, Picking. 

Haurà de fer repartiment de mercaderies als clients.
https://cutt.ly/MT3RZ8w

Enfoc - Grup 

Alba

105
Gestió de projectes 

d'inserció
Tàrrega 25/11/2021

Es busca una persona força polivalent que pugui 

donar resposta a les necessitats del servei. Consulta 

els requisits a l'enllaç.

https://cutt.ly/IYGVbci
Enfoc - Grup 

Alba

106
Operari/a planta 

Fabricació Fitosanitaris
Tàrrega 25/11/2021

Horari de 6 a 14 h., amb incorporació immediata. 

Contracte temporal amb possibilitat de passar a 

indefinit. Amb carnet de carretoner. Experiència en 

càrrega i descàrrega de camions, i tasques 

relacionades amb expedicions.

jcarrera@ccsegarra.cat TOT

107
Conserge d'equipaments 

esportius
Masquefa 24/11/2021

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Conserge 

d'equipaments esportius. Termini: 14/12/2021
http://scur.cat/L5Y889

Ajuntament de 

Masquefa

https://tuit.cat/xKsZj
https://tuit.cat/xKsZj
http://scur.cat/XPXNP5
http://scur.cat/FN8N8L
https://cutt.ly/MT3RZ8w
https://cutt.ly/IYGVbci
http://scur.cat/L5Y889


108 Adminsitratiu/va Cervera 23/11/2021

Administratiu/va amb formació FP2/GFGS 

Administració i Finances. Experiència prèvia 

imprescindible, molt valorable en l'àmbit de la 

construcció. Valorable coneixements en programa de 

facturació A3RP. Mitja jornada inicial.

ubicat@ccsegarra.cat TOT

109 Intervenció Balaguer 22/11/2021
OFERTA PÚBLICA: 1 plaça d'Interventor. Termini 

12/12/2021
http://scur.cat/ZD5LDZ

Ajuntament de 

Balaguer

110 Administratiu/va Verdú 22/11/2021

Quines serán les teves tasques?:Facturació, atenció 

als xòfers, atenció de trucades telefóniques i 

proveïdors

http://scur.cat/HF4GA4 BonÀrea

111 Mystery Shopper Guissona 22/11/2021

A bonÀrea ens agrada millorar cada dia, és per això 

que volem incorporar a una persona que s'orienti 

totalment a detectar les necessitats o carències de 

les diferents tendes d'Espanya ( 70% focalitzades a 

Catalunya, però també amb presència a Saragossa i 

Madrid)

http://scur.cat/HF4GA4 BonÀrea

112
Professor batxillerat per 

acadèmia (Ref. 417)
Tàrrega 22/11/2021

Reforç d'assignatures de l'àmbit científic com física, 

química o matemàtiques. Es valoraran d'altres.
http://scur.cat/6X6K8Z

Centre la 

Solana

113
Professor d'anglès (Ref. 

416)
Tàrrega 22/11/2021 Impartir classes d'anglès a diferents nivells http://scur.cat/XXJADA

Centre la 

Solana

114 Perruquer/a Agramunt 22/11/2021

Persona amb experiència, ganes de treballar, 

capacitat d'adaptació i flexibilitat. Divendres de 9 a 

19h. I dissabtes matí. Possibilitats d'ampliar horari 

més endavant.

Interessades enviar CV a: 

gemmatorra1974@gmail.co

m

Consell 

Comarcal de 

l'Urgell

115 Tècnic/a de mantenient Cervera 21/11/2021
Formació en enginyeria tècnica, experiència en el 

sector i coneixements de grúes. Jornada completa.
https://cutt.ly/KYGxN47 Randstad

116 Redactor multimèdia Catalunya 19/11/2021
OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places de 

Redactor multimèdia. Termini: 02/12/2021
http://scur.cat/J827LJ

Agència 

Catalana de 

Notícies

http://scur.cat/ZD5LDZ
http://scur.cat/HF4GA4
http://scur.cat/HF4GA4
http://scur.cat/6X6K8Z
http://scur.cat/XXJADA
https://cutt.ly/KYGxN47
http://scur.cat/J827LJ


117 Oficial administratiu Lleida 18/11/2021
OFERTA PÚBLICA: 2 places d'Oficial administratiu. 

Termini: 18/12/2021
http://scur.cat/26HEP9

Gestió de 

Serveis 

Sanitaris

118 Auxiliar de farmàcia Lleida 18/11/2021
OFERTA PÚBLICA: 1 plaça d'Auxiliar de farmàcia. 

Termini: 18/12/2021
http://scur.cat/AC44Y6

Gestió de 

Serveis 

Sanitaris

119
Auxiliar d'oficis - 

manteniment
Lleida 18/11/2021

OFERTA PÚBLICA: Auxiliar d'oficis - manteniment. 

Termini: 18/12/2021
http://scur.cat/ZB3LJ0

Gestió de 

Serveis 

Sanitaris

120
Tècnic especialista en 

anatomia patològica
Lleida 18/11/2021

OFERTA PÚBLICA: Tècnic especialista en anatomia 

patològica. Termini: 18/12/2021
http://scur.cat/BNE6MK

Gestió de 

Serveis 

Sanitaris

121 Enginyer informàtic Lleida 18/11/2021
OFERTA PÚBLICA: 1 plaça d'Enginyer informàtic. 

Termini: 18/12/2021
http://scur.cat/2XMK8G

Gestió de 

Serveis 

Sanitaris

122
Oficial d'oficis - tècnic 

especialista informàtic
Lleida 18/11/2021

OFERTA PÚBLICA: Oficial d'oficis - tècnic especialista 

informàtic. Termini: 18/12/2021
http://scur.cat/LB6B0Z

Gestió de 

Serveis 

Sanitaris

123 Ajudant sanitari Lleida 18/11/2021
OFERTA PÚBLICA: 11 places d'Ajudant sanitari. 

Termini: 18/12/2021
http://scur.cat/X03B3L

Gestió de 

Serveis 

Sanitaris

124 Auxiliar d'oficis - subaltern Lleida 18/11/2021
OFERTA PÚBLICA: 2 places d'Auxiliar d'oficis - 

subaltern. Termini: 18/12/2021
http://scur.cat/GJK8ZX

Gestió de 

Serveis 

Sanitaris

125 Auxiliar d'infermeria Lleida 18/11/2021
OFERTA PÚBLICA: 24 places d'Auxiliar 

d'infermeria.Termini: 18/12/2021
http://scur.cat/G77ML0

Gestió de 

Serveis 

Sanitaris

126
Tècnic especialista en 

diagnòstic per la imatge
Lleida 18/11/2021

OFERTA PÚBLICA: 4 places de Tècnic especialista en 

diagnòstic per la imatge. Termini: 18/12/2021
http://scur.cat/G69NFF

Gestió de 

Serveis 

Sanitaris

http://scur.cat/26HEP9
http://scur.cat/AC44Y6
http://scur.cat/ZB3LJ0
http://scur.cat/BNE6MK
http://scur.cat/2XMK8G
http://scur.cat/LB6B0Z
http://scur.cat/X03B3L
http://scur.cat/GJK8ZX
http://scur.cat/G77ML0
http://scur.cat/G69NFF


127 Auxiliar administratiu Lleida 18/11/2021
OFERTA PÚBLICA: 5 places d'Auxiliar administratiu. 

Termini: 18/12/2021
http://scur.cat/5C73XD

Gestió de 

Serveis 

Sanitaris

128 Responsable de finques Lleida 18/11/2021

Formació Agronòmica valorable. Perfil de 

personalitat. Pro actiu, empàtic, comunicatiu, 

implicat, etc.

https://acortar.link/CpC6z6
Montañés i 

Solé

129
Comercial sector 

assegurances
Mollerussa 18/11/2021

Professional obert, constant, capaç d’oferir un tracte 

excel·lent al client, amb valors i autonomia. Ha de 

tenir bones aptituds comunicatives

https://acortar.link/0R9KlB
Montañés i 

Solé

130 Director de la llar d'infants Vimbodí i Poblet 17/11/2021
OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places de 

Director de la llar d'infants. Termini: 17/12/2021
http://scur.cat/2473EM

Ajuntament de 

Vimbodí i 

Poblet

131

Auxiliar administratiu/va 

per la gestió de locals i 

botigues

Guissona 15/11/2021

Desde bonÀrea estem seleccionant una persona per 

a que doni suport en la gestió de les diferents 

botigues i locals de l'empresa.

https://tuit.cat/xKsZj BonÀrea

132 Manteniment Verdú 15/11/2021

Les tasques a realitzar són:

- Manteniment preventiu i correctiu de les 

incubadores, tant mecànic, elèctric i electrònic.

https://tuit.cat/xKsZj BonÀrea

133
Ajudant de Cuina 

(Ref.408)
Tàrrega 15/11/2021

PROGRAMA 30 PLUS: Ajudant de cuina (Tàrrega) 

(Ref. 408)
http://scur.cat/GC59HK

Centre la 

Solana

134
Secretaria Comercial (Ref. 

409)
Tàrrega 15/11/2021

PROGRAMA 30 PLUS: Secretaria comercial (Tàrrega) 

(Ref. 409)
http://scur.cat/4JHXND

Centre la 

Solana

135

Programa 30PLUS: 

Higienista dental-Auxiliar 

clínica (Ref. 405)

Tàrrega 15/11/2021
Tasques de suport als/les doctors/es, higiene dental 

i/o auxiliar de clínica.
http://scur.cat/4YFGAE

Centre la 

Solana

http://scur.cat/5C73XD
https://acortar.link/CpC6z6
https://acortar.link/0R9KlB
http://scur.cat/2473EM
https://tuit.cat/xKsZj
https://tuit.cat/xKsZj
http://scur.cat/GC59HK
http://scur.cat/4JHXND
http://scur.cat/4YFGAE


136 Arquitecte tècnic/a Tàrrega 11/11/2021
Persona amb formació d'últim any de carrera per 

realitzar informes tècnics, certificats energètics, etc...

Enviar Cv a 

sergesprom@sergesprom.co

m

Consell 

Comarcal de 

l'Urgell

137

Tècnic/a responsable de la 

innovació tecnològica i 

l'anàlisi d'informació del 

dept. d'aus

Guissona 08/11/2021
Busquem algú creatiu, que passi al davant i que 

aporti idees per automatitzar els processos actuals.
https://tuit.cat/xKsZj BonÀrea

138
Manteniments 

instal.lacions Tarda
Guissona 08/11/2021

Operacions de manteniment preventiu i correctiu de 

les instal·lacions de producció i distribució d'aigua 

sanitària, planta potabilitzadora, sistemes de 

descalcificació d'aigua, dipòsits i acumuladors 

d'aigua sanitària, producció d'ACS, circuit d'aigua 

freda i calenta, control de legionela.

https://tuit.cat/xKsZj BonÀrea

139

Programa 30PLUS: 

Venedor/a 

d'electrodomèstics (Ref. 

398)

Tàrrega 08/11/2021

Es busca una persona dinàmica amb habilitats 

comunicatives i orientació al client per lloc de treball 

de venedor/a per a botiga d'electrodomèstics 

ubicada a Tàrrega.

http://scur.cat/27Z5E6
Centre la 

Solana

140

Mosso/a de magatzem-

Suport a Transport (Ref. 

402)

Tàrrega 08/11/2021
Tasques a realitzar: Suport ocasional a transport amb 

furgoneta gran
http://scur.cat/LK2GZH

Centre la 

Solana

141
PROGRAMA 30 PLUS: Peó 

agrari/a (Ref. 396)

Vallbona de les 

Monges
02/11/2021

Explotació agrícola i ramadera necessita incorporar 

major de 30 anys de l'Urgell per realitzar tasques 

manuals al camp

http://scur.cat/KBJ65X
Centre la 

Solana

142 Educador/a Social Verdú 02/11/2021
Jornada de 20h/setmanals, preferiblement tarda 

(horari negociable)
https://cutt.ly/TR1pJ07

Enfoc - Grup 

Alba

143 Operaris/es prefabricats Cervera 02/11/2021

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

fabricació d'elements prefabricats que es realitzen a 

la fàbrica.

https://cutt.ly/LRU6rFQ
Enfoc - Grup 

Alba

https://tuit.cat/xKsZj
https://tuit.cat/xKsZj
http://scur.cat/27Z5E6
http://scur.cat/LK2GZH
http://scur.cat/KBJ65X
https://cutt.ly/TR1pJ07
https://cutt.ly/LRU6rFQ


144
Maquinista Planta 

Envasadora
Tàrrega 02/11/2021

Experiència demostrable i valorable estudis de CFGM 

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

Enfoc - Grup 

Alba

145

Manteniment de 

carreteres amb CARNET 

C+E (Ref. 378)

El Talladell 25/10/2021 Manteniment de carreteres amb CARNET C+E http://scur.cat/68EY0Z
Centre la 

Solana

146
Maquinista de Línia de 

Producció (Ref. 374)
Tàrrega 22/10/2021

Maquinista de línia de producció del sector de 

l'alimentació amb coneixements d'Electromecànica
http://scur.cat/9KNA2L

Centre la 

Solana

147 Informàtic/a de hardware Guissona 21/10/2021

Amb les següents responsabilitats:Manteniment 

d'equips informàtics i de la xarxa del departament 

(màquines virtuals i directoris).

http://scur.cat/HF4GA4 BonÀrea

148

Borsa de treball - 

Residència Geriàtrica de 

Maldà

Maldà 14/10/2021 Veure els requisits de la convocatòria a l'enllaç. https://cutt.ly/NRd2MSc
Ajuntament de 

Maldà - Enfoc

149
Cambrer/ Cambrera (Caps 

de setmana) (Ref. 340)
Torà 08/10/2021

Empresa de la restauració ubicada a Torà necessita 

incorporar un cambrer o una cambrera de bar i 

terrassa

https://tuit.cat/AxzS9
Centre la 

Solana

150

Aprenent/a 

d'instal·lacions elèctriques 

(Ref. 327)

Cervera 01/10/2021

Empresa de Cervera necessita incorporar una 

persona jove que estigui interessada en aprendre 

l'ofici d'electricitat i llauneria.

https://tuit.cat/eUjZd
Centre la 

Solana

151
Tècnic/a comunicació i 

sensibilització
Tàrrega 30/09/2021

Titulació en Comunicació Audiovisual, Periodisme , 

Relacions Públiques o Màrqueting Digital.
https://cutt.ly/kEJ7vYg

Enfoc - Grup 

Alba

152

Atenció al 

client/comercial per 

contact center

Vilagrassa 29/09/2021 Persona amb habilitat comunicativa i telefónica. https://cutt.ly/hnGkc1d
Enfoc - Grup 

Alba

https://cutt.ly/3zfQ27i
http://scur.cat/68EY0Z
http://scur.cat/9KNA2L
http://scur.cat/HF4GA4
https://cutt.ly/NRd2MSc
https://tuit.cat/AxzS9
https://tuit.cat/eUjZd
https://cutt.ly/kEJ7vYg
https://cutt.ly/hnGkc1d


153
Agent comercial 

d'assegurances

Província de 

Lleida
30/08/2021

Assessoerament comercial en materia 

d'assegurances

Competències per al lloc: Coneixements informàtics 

a nivell usuari d'Office.

https://cutt.ly/XiXhx4F
Enfoc - Grup 

Alba

https://cutt.ly/XiXhx4F



