BUTLLETÍ D'OFERTES

28 de febrer de 2022

La Xarxa per l’Ocupació fa aquest recull d’ofertes de feina per tal de facilitar l’accés a ofertes laborals del nostre entorn i són extretes de diferents pàgines web
d'ofertes de feina.
Si esteu interessades en una oferta de feina del butlletí, heu de contactar amb l'organització que la gestiona l'oferta que trobareu a la columna "ORIGEN". A la
columna "ACCÉS A L'OFERTA" trobareu l'enllaç directe a l'oferta de feina. En la versió mòbil, algunes APP no reconeixen els enllaços, per tant, haureu de copiar
l'enllaç al vostre navegador.
La Xarxa per l’Ocupació no es fa responsable del contingut dels anuncis publicats ni garanteix, ni es responsabilitza de la veracitat, exactitud o validesa dels anuncis
publicats.
OFERTA DE FEINA
EMPRESA - LLOC
REQUISITS, PERFIL SOL·LICITAT, DESCRIPCIÓ
ACCÉS A L'OFERTA
ORIGEN
DATA
CFGS Electricitat o mecànica. Experiència de dos
https://acortar.link/CkPazM
1 Manteniment Industrial
Mollerussa
28/04/2022
INFOJOBS
anys. Carnet de conduir i vehicle propi.
Gestió de comptabilitat i
2
Tàrrega
28/04/2022 CGFS Administració i finances. Un any d'experiència https://acortar.link/5JsAwV
INFOJOBS
impostos
Requisits: titulació universitària. Valorable formació
https://acortar.link/XX41kw
3
Responsable comercial
Tàrrega
28/04/2022
INFOJOBS
en RRHH i nivell d'anglès A2
Experiència d´un any en línies de producció i/o
Maquinista amb certificat
rmartinezm.inserta@fundaci
4
Tàrrega
28/04/2022 formació en mecànica. Imprescindible: certificat de
PORTALENTO
ononce.es
de discapacitat
discapacitat.
Cerquem personal amb cert. de discapcitat amb
Agent Venedor/a de
rmartinezm.inserta@fundaci
5
Urgell-Segarra 28/04/2022
diferents poblacions per Agent Vendedor/a de
PORTALENTO
ononce.es
productes ONCE
productes d´ONCE.
Estudis en electricitat i experìència de 2 a 5 anys en
https://tuit.cat/PSx4F
6 Ajudant/a d'electrecista
Tàrrega
24/04/2022
instalacions elèctriques. Jornada complerta.
ADECCO
Possibilitats d'entrar a l'empresa

7

Tècnic/a d'obra
Internacional

Mollerussa

24/04/2022

Formació en Projectes d'obra o enginyeria civil o
edificació. Idiomes espanyol i anglès. Disponibilitat
per viatjar, flexibilitat horària i adaptació a les dates
dels projectes. Experiència d'1 any. Contracte
Indefinit a temps complert

https://tuit.cat/L029b

ADECCO

8

Camioner/a

Balaguer

24/04/2022

9

Ajudant electricista

Tàrrega

24/04/2022

10

Jardiner/a

Tàrrega

24/04/2022

11

Repartidor/a

Tàrrega

23/04/2022

12

Carretiller/a

Tàrrega

23/04/2022

13

Personal de magatzem

Tàrrega

14

Soldador/a

Tàrrega

15

Admin Comercial amb
anglès

Tàrrega

16

Pintor/a Industrial

Tàrrega

17

Soldadors/es oficials

Tàrrega

Conducció de camió rígid i/o trailer. Un any
d'experiència
Tasques: montatje de quadres electrícis. Requisits:
experiència i CFGM
Dos anys d´experiència i carnet B.

https://acortar.link/Rp4oBG

INFOJOBS

https://acortar.link/3PPUvg

INFOJOBS

https://acortar.link/OtxZUs

INFOJOBS

Tasques: portar a terme rutes per Lleida amb
furgoneta. Experiència de 2 anys. Horari de 6h a 14h

https://acortar.link/iddfHL

INFOJOBS

Carnet de carretilla i pont grua en vigor. Un any
d´experiència i disponibilitat per treballar en torns.

https://acortar.link/Vd82Hv

INFOJOBS

https://acortar.link/Zq6vHx

FEINA ACTIVA

https://acortar.link/708gRc

FEINA ACTIVA

https://acortar.link/9NX7qx

FEINA ACTIVA

Tasques: Gestió Inventari, Entrada Material,
23/04/2022 Manteniment Magatzem. Experiència de dos anys i
vehicle propi
Tasques: Fabricació i muntatge dels nostres equips a
23/04/2022
taller. Treballs amb soldadura, cisalla, plegadora,
polits.
23/04/2022

Tasques: Contacte telefònic amb clients de parla
anglesa. IMPRESINDIBLE ANGLÈS PARLAT I ESCRIT.

Imprescindible tenir un grau de discapacitat.
Formació a nivell de CFGM en l'especialitat de xapa i
https://acortar.link/CeWVmS FEINA ACTIVA
22/04/2022
pintura i/o bé experiència. Contracte LABORAL
TEMPORAL Horari: de 6.45 a 15 hores de dilluns a
divendres
Imprescindible tenir un grau de discapacitat.
Formació a nivell de CFGM en l'especialitat de
https://acortar.link/jQSPj8
22/04/2022
FEINA ACTIVA
soldadura o bé experiència demostrable. Permís de
conduir B1

18

Peó/a per a granja de
reproducció porcina

Noguera

28/02/2022

19

Dependent/a

Pla Urgell

28/02/2022

20

Cuiner/a (Ref. 473)

21

Dinamitzador/a de
campanyes de publicitat
per a les botigues
bonÀrea

22

Infermer/a pel Servei de
Prevenció de bonÀrea
Agrupa

23

Peó/na sala blanca

24

Project Leader per a
projectes
d'automatització (Épila,
Zaragoza)

Tàrrega

Guissona

Guissona

Bellpuig

Guissona

Manutenció i maneig dels animals i neteja i
manteniment de les instal·lacions.
Tasques propies d'una botiga (atenció al client i al
telèfon, neteja, manteniment flors)

https://cutt.ly/EAqw45H
https://cutt.ly/vOKxIRu

Infofeina - Ref.
170669
Infofeina - Ref.
170915

Elaboració de partides del menú Realitzar inventaris i
controls de materials, mercaderies, etc., d'ús al
28/02/2022
departament. Gestionar degudament en base a
Fitxes Tècniques el rendiment de la MP que utilitza a
les seves partides.

http://scur.cat/XXYY9X

Centre la
Solana

28/02/2022

Aquesta figura tindrà l'objectiu de treballar amb
aquelles botigues que, per diferents circumstàncies,
necessiten un impuls. També, haurà de fer un
seguiment de les xarxes socials (Facebook i
Instagram)

http://scur.cat/PEYAJD

BonÀrea

28/02/2022

Realitzar els exàmens de salut relacionats amb els
riscs laborals i tasques derivades. - Participar en les
campanyes específiques de prevenció i promoció de
la salut. - Col.laborar en la Planificació preventiva
sanitària. - Formació i informació a treballadors.

http://scur.cat/PEYAJD

BonÀrea

28/02/2022

Sota la supervisió del cap producció, la persona
seleccionada s'incorporarà a planta de producció i
s'encarregarà de: - Envasar - Llescar - Etiquetar Neteja de sales i producte - Manipular bobines

http://scur.cat/PCL8NC

CATT

28/02/2022

Durant un any aproximadament executarà obres de
manutenció (definició del procés i del layout segons
necessitats del client intern, planificació i seguiment
de l'obra, coordinació de tasques amb la resta de
departaments

http://scur.cat/PEYAJD

BonÀrea

25

Projectista mecànic/a de
maquinària de
manutenció

Guissona

26

Reparacions i
manteniment en les
instal.lacions dels clients
(Ref. 476)

Tàrrega

28/02/2022

El departament d'enginyeria té la necessitat
d'incorporar un/a projectista mecànic/a per a
dissenyar maquinària de manutenció (barqueta,
caixa, palet, producte càrnic...) i fer-ne el seguiment
per a la compra dels components comercials

http://scur.cat/PEYAJD

BonÀrea

28/02/2022

Treball en obra nova, reparacions i manteniment en
les instal·lacions dels clients que tenim a la comarca

http://scur.cat/G2FKZD

Centre la
Solana

http://scur.cat/PEYAJD

BonÀrea

27

Tècnic/a de laboratori

Guissona

28/02/2022

28

Gerent de negoci

Urgell

27/02/2022

29

Instal·lador/a de plaques
fotovoltaiques

Pla Urgell

27/02/2022

30

Xòfer internacional

Balaguer

25/02/2022

Tàrrega

25/02/2022

Agramunt

25/02/2022

31 Auxiliar Administratiu/va

32

Tècnic/a comercial

A bonÀrea estem buscant a un/a tècnic/a de
laboratori per a la gestió de les següents tasques dins
de l'equip mediambiental: - Anàlisis de paràmetres
de control EDAR's - Anàlisis de paràmetres de control
de la planta Biogas - Gestió de recanvis, compres i
factures
Persona per gestionar el dia a dia de dos petites
empreses.
Realització instal·lacions fotovoltaiques autoconsum,
industrials i manteniments.
Persona per fer ruta internacional cap a França.
Requisits carnet C+E.
Tasques: gestió de correus i atenció telefònica, arxiu i
tasques de gestió administrativa i suport al
departament de RRHH. Experiència en el sector.
Mitja Jornada en horari intensiu.
Per empresa ramadera. Experiència 2 anys de
comercial. Valorable coneixement sector. Domini
Office. Carnet de conduir. Contracte indefinit a
jornada complerta

https://cutt.ly/9PUe7pm
https://cutt.ly/sOKccTm

Infofeina Ref. 171282
Infofeina Ref. 171009

https://cutt.ly/zAqoj0P

Randstad

https://cutt.ly/UAqfei2

Randstad

https://tuit.cat/F0qsH

ADECCO

33

Manteniment industrial

Agramunt

25/02/2022

34

Comercial de ventes

Urgell

25/02/2022

35

Operari/a

Guissona

25/02/2022

Cervera

24/02/2022

Cervera

24/02/2022

36
37

Tècnica/a de
manteniment
Operari/a maquinista

Permís de conduir B i vehicle turisme. Indispensable
coneixements i experiència i formació en
electromecànica, electrònica, electricitat per
manteniment en fabrica de papers. Jornada
complerta
Empresa de reciclatge necessita un comercial de
vendes pel mercat nacional.
Tasques de producció en cadena i manipulació
d'aliments.
Enginyeria tècnia o CFGS en manteniment. Jornada
completa.
Experiència en sector tèxtil, jornada completa.
Control de personal, control de horaris, supervisar
maquinària i tasques. Jornada completa, horari
intensiu en torn de nit.
Distribució de fertilitzants o productes fitosanitaris,
transport i emmagatzematge de productes de cla
cosexa. CArnet de tractorista, carretoner elevador i
vehicle propi.

https://tuit.cat/aRAau

IMO/GLOBAL
LLEIDA

https://cutt.ly/kOKcLuR

Infofeina - Ref.
171046

https://cutt.ly/vAqe6hr

Sinergie

https://cutt.ly/fAqf5a5

Randstad

https://cutt.ly/hAqknUu

Randstad

https://cutt.ly/HAqzfbI

Randstad

https://cutt.ly/lAqzGk9

Randstad

38

Coordinador/a de serveis
de neteja

Lleida

24/02/2022

39

Tractorista

Albesa

24/02/2022

Tàrrega

Empresa del sector metall cerca persona amb 2 anys
d'experiència en manteniment i reparació de
24/02/2022
màquinària d'hosteleria i fred. Carnet de manipulació
de maquinària de fred . Jornada complerta

https://tuit.cat/630d0

EUROFIRMS

Bellpuig

Empresa del metall cerca tècnic/a amb formació en
electricitat, electrònica, programació, manteniment
24/02/2022 o similar i coneixements en automatització industrial.
Valorable coneixements mecànica. Jornada
complerta torns rotatius.

https://tuit.cat/23rZg

EUROFIRMS

40

41

Mecànic/a

Tècnic/a manteniment
elèctric

42

Operari/a metall

Cervera

24/02/2022

43

Operari/a Carretoner/a

Sant Guim de
Freixenet

24/02/2022

Pla Urgell

24/02/2022

44 Export & Logistics Officer

ESO. Coneixements de Mecànica. Carnet de carretó
elevador i pont grua. Coneixements de mecànica.
Jornada complerta a torns rotatius
Empresa del sector alimentari cerca persona amb
carnet de carretó elevador, ESO finalitzada i
coneixements d'ofimàtica . Jornada complerta a
torns rotatius

https://tuit.cat/K6Trx

EUROFIRMS

https://tuit.cat/0udIY

EUROFIRMS

Tasques de suport logistic a la venta, des de
informació als/les clients/es i enviament d'ofertes.

https://cutt.ly/fAqebZR

Infofeina Ref. 171903

Enviar CV a Club de Feina
de la Paeria
ocupacio@cerverapaeria.cat

TOT

45

Administratiu/va
Comptable

Cervera

24/02/2022

Empresa de serveis precisa incorporar un/a
administratiu/va comptable amb estudis de
CFGM/CFGS i experiència mínim de dos anys.
Jornada partida de 40h. Incorporació immediata.

46

Administratiu

Lleida

24/02/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça d'Administratiu als Serveis
Territorials a Lleida Termini: 07/03/2022

http://scur.cat/ZKJ50H

47

Secretari de Classe
Tercera

Vallfogona de
Balaguer

24/02/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Secretari de Classe
Tercera. Termini: 24/03/2022

http://scur.cat/6NMMG4

48

Secretari interventor

Cervera

24/02/2022

OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places de
Secretari interventor del SAT. Termini: 16/03/2022

http://scur.cat/HBHGGP

49

Gerent Comercial
Cooperativa

Provínica de
Lleida

24/02/2022

Mirar detalls a l'enllaç

http://scur.cat/Y7NN70

ISPROX

50

Dependent/a

Torrefarrera

23/02/2022

Atenció al client, reposició de prodcutes, inventari.
Disponibilitat de vehicle propi.

https://cutt.ly/KAqbjbd

Randstad

51

Carretoner/a

Sant Guim de
Freixenet

23/02/2022

Veure detalls a l'oferta

https://cutt.ly/lAqbThO

Randstad

Generalitat de
Catalunya
Ajuntament de
Vallfogona de
Balaguer
Consell
Comarcal de la
Segarra

52

Responsable de Qualitat
de magatzem

Agramunt

23/02/2022

53

Peó

Bellpuig

23/02/2022

54

Soldador/a

Cervera

23/02/2022

55

Responsable de
Comptabilitat/Fiscalitat

Agramunt

23/02/2022

56

Carretoner/a retràctil

Tàrrega

23/02/2022

57

Repartidor/a

Tàrrega

22/02/2022

58

Operari/a de fàbrica

Ajudant/a Encarregat/da
59
magatzem

Tàrrega

Tàrrega

Empresa de distribució cerca persona amb
experiència de 2 anys en tasques de magatzem.
Carnet de carretó elevador. Jornada complerta
partida
Peó per empresa agroalimentària. Cal carnet de
carretó elevador i ESO finalitzada. Jornada complerta
a torns rotatius
Experiència de 2 anys en soldadura, plegat i
intepretació de plànols. ESO finalitzada. Jornada
complerta
Grup d'empreses del Sector Medioambiental i
Agrícola cerca persona amb formació en ADE,
Econòmiques o similar i experiència en la gestió
contable-fiscal. Jornada complerta contracte
indefinit
Perfil carretoner/a retràctil per desenvolupar
funcions al magatzem.

https://tuit.cat/x12ll

EUROFIRMS

https://tuit.cat/3oimM

EUROFIRMS

https://tuit.cat/iyc8O

EUROFIRMS

https://tuit.cat/Ati65

OPTIMA

https://cutt.ly/cAqrxXp

Sinergie

Carnet B i experiència en preparació comandes i
repartiment. Contracte temporal jornada complerta

https://tuit.cat/lm32S

ADECCO

22/02/2022

Per empresa de construcció, experiència de 2 anys
en el sector industrial i muntatge d'estructrures i
mobiliari urbà. Jornada complerta

https://tuit.cat/pyaW6

EUROFIRMS

22/02/2022

Experiència en magatzems. Coneixements SAP.
Carnet de conduir. GM en Administració i Carnet de
Carretó elevador. Jornada complerta

https://tuit.cat/cuspp

EUROFIRMS

60

Mosso/a magatzem/
Repartidor/a

Professor/a Docent per
61 certificats industria càrnia
i agroalimentària

62 Encarregat/da Magatzem

63

Personal d'atenció al
client i comercial

64 Personal atenció al Públic

Tàrrega

22/02/2022

Guissona

22/02/2022

Empresa comerç cerca persona amb coneixements
SABE, GM d'Administració o similar i experiència d'1
any en magatzem i carnet de conduir. Jornada
Complerta
Llicenciatura. Enginyeria agroalimentària.
Coneixements ofimàtica. Català i castellà C1. Permís
de conduir. Jornada parcial de tardes.

Torregrossa

22/02/2022

Per gestió de subministres i cereals de Cooperativa.
Formació professional. Carnet de productes
fitosanitaris, de carretó elevador i manipulació
d'aliments. Ofimàtica a nivell usuari.

Segarra

22/02/2022

Persona a jornada complerta i oferim un contracte
indefinit, en un entorn de treball agradable.

https://tuit.cat/ef3L8

EUROFIRMS

https://tuit.cat/zuio9

IMO/GLOBAL
LLEIDA

https://tuit.cat/zuy3V

OPTIMA

https://cutt.ly/RIbV1vL

Infofeina - Ref.
170814

Cervera

22/02/2022

Es cerca persona per a despatxar en forn de pa,
pastisseria/degustació. Residència a Cervera o
Enviar CV a Club de Feina
de la Paeria
rodalies. Imprescindible experiència demostrable en
ocupacio@cerverapaeria.cat
atenció al públic. Català i Castellà. Jornada matí de
dilluns a dissabte de 8 a 14h
OFERTA PÚBLICA: 1 plaça d'Agent d'Innovació Local.
Termini: 08/03/2022

65

Agent d'Innovació Local

Vilanova del
Camí

22/02/2022

66

Oficial 1a

Calaf

22/02/2022

67

Oficial 2a

Calaf

22/02/2022

68

Responsable Qualitat
Industrial

Sant Guim de
Freixenet

22/02/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça d'Oficial 1a. Termini:
14/03/2022
OFERTA PÚBLICA: 1 plaça d'Oficial 2a. Termini:
14/03/2022
Mirar detalls a l'enllaç

http://scur.cat/GEBZ3E

http://scur.cat/7LABEX
http://scur.cat/X97HDX
http://scur.cat/EF3B6L

TOT

Ajuntament de
Vilanova del
Camí
Ajuntament de
Calaf
Ajuntament de
Calaf
ISPROX

69

70

71

72

73

21/02/2022

Atenció, cura, suport en l'alimentació, realització
d'higienes a persones d'edat avançada

gminguell@aspid.cat

ASPID

Etiquetador/a (valorable Portella/torrefar
21/02/2022
certificat de discapacitat)
rera

campanya de fruita: experiència en sector fruita i
coneixements d'informàtica.

lmiranda@aspid.cat

ASPID

Portella/torrefar
Recepcionar fruita i fer els escandalls. Experiència en
21/02/2022
rera
el sector.

lmiranda@aspid.cat

ASPID

Portella/torrefar
21/02/2022
rera

campanya de fruita: experiència en sector fruita i
coneixements d'informàtica.

lmiranda@aspid.cat

ASPID

Emmallador/a (valorable Portella/torrefar
21/02/2022
certificat de discapacitat)
rera

campanya de fruita: experiència en sector fruita i
coneixements d'informàtica.

lmiranda@aspid.cat

ASPID

Realització de pressupostos, seguiment d'obra civil,
gestió de subcontractes i personal propi, realització
d'informes i gestió de documentació. Formació en
enginyeria o estudis similiars.

lmiranda@aspid.cat

ASPID

https://tuit.cat/vjLTd

EUROFIRMS

https://tuit.cat/uU1xU

Montañés i
Solé

https://cutt.ly/aOKl89G

Infofeina Ref. 169946

Auxiliar sociosanitari/a

Manipulador/a fruita
(valorable certificat de
discapacitat)
Tècnica/a de laboratori
(valorable certificat de
discapacitat)

Urgell

74

Suport de cap d'obra

Alcoletge

21/02/2022

75

Dependent/a
Repartidor/a

Tàrrega

21/02/2022

76 Export and Logistic Office

77

Administratiu/va

Lleida

Mollerussa

Carnet B1 i ESO finalitzada. Experiència en
repartiment de mercaderies. Jornada complerta
Important empresa de Lleida cerca persona per a
tasques de suport logístic a vendes, amb formació en
21/02/2022
logística i exportació. Imprescindible alt nivell
d'anglès i valorable francés. Experiencia mínima de 2
anys.
Recepció de documents, atendre trucades
21/02/2022 telefòniques, atendre visites, arxiu de documents,
realitzar càlculs elementals, etc.

78

Tècnic/a comercial
energies renovables

Mollerussa

21/02/2022

79

Enginyer/a instal·lacions

Mollerussa

21/02/2022

80

Tècnic/a atenció a
persones en situació de
dependència

Urgell

21/02/2022

81

Tècnic d'administració
general

Sant Ramon

82

Tècnic superior

83

Empresa amb una gran solidesa i un fort
reconeixement. Treball indefinit amb un sector en
creixement. Bon ambient laboral.
Lloc de treball dinàmic, contracte indefinit, empresa
en creixement.

https://cutt.ly/AOKlPxp

Infofeina Ref. 169531

https://cutt.ly/nOKkHUR

Infofeina 169528

Personal per residència geriàtrica. Titulació mínima
per complir amb els requisits (CP, CFGM i CFGS).

https://cutt.ly/EI1tjbH

Enfoc - Grup
Alba

21/02/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Tècnic d'administració
general. Termini: 07/03/2022

http://scur.cat/42DFXA

Ajuntament de
Sant Ramon

Lleida

21/02/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Tècnic superior a la
Direcció General de la Policia. Termini: 04/03/2022

http://scur.cat/N2K0HE

Generalitat de
Catalunya

Enginyer Químic
Processos

Anglesola

21/02/2022

Mirar detalls a l'enllaç

http://scur.cat/ZB64G2

ISPROX

84

Soldador/a

Tàrrega

18/02/2022

Experiència en soldadura i interpretació de plànols.
Jornada complerta, opció d'incorporació a l'empresa

https://tuit.cat/Orf8G

ADECCO

85

Muntador/a d'Alumini

Tàrrega

18/02/2022

Experiència de 2 anys muntant alumini. Valorable
Formació. Jornada complerta

https://tuit.cat/q63M4

EUROFIRMS

86

Administratiu

Lleida

18/02/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça d'Administratiu al Servei
Territorial de Trànsit de Lleida. Termini: 03/03/2022

http://scur.cat/M5MC3J

Generalitat de
Catalunya

Guissona

18/02/2022

Operaciones de mantenimiento preventivo y
correctivo de las instalaciones de depuración de
aguas residuales y la futura planta de biogás

http://scur.cat/PEYAJD

BonÀrea

87 Manteniment Depuradora

88

Formador/a Docent
Electricitat

Mollerussa

17/02/2022

89

Repartidor/a

Agramunt

17/02/2022

90

Operari/a

Tàrrega

17/02/2022

91

Alfabetització Digital
(Tàrrega) (Ref. 472)

Tàrrega

17/02/2022

92 Informàtic/a de sistemes

Guissona

17/02/2022

Monitor/a de lleure per
93 casalet de Setmana Santa
(Tàrrega) (Ref. 470)

Tàrrega

17/02/2022

94

Professor/a de llengua
catalana i castellana
(Tàrrega) (Ref. 471)

Tàrrega

17/02/2022

95

Ajudant/a de muntatge

Tàrrega

16/02/2022

96

Responsable
Manteniment

Cervera

16/02/2022

Desitjable CFGS en Electricitat o electrònica, o
Enginyeria Industrial i experiència en formació
d'aquestes matèries. Contracte indefinit a Jornada
Complerta
Per repartir begudes i aliments amb camió rígid.
Carnet C i CAP en vigor. ESO finalitzada. Jornada
Complerta
Incorporació d'un/a operari/a. La persona haurà de
desenvolupar funcions principalment al magatzem.
Professor/a d'alfabetització digital bàsica per
impartir classes a persones adultes de nivells bàsic i
usuari.
Tècnic/a Informàtica pel control i manteniment de
servidors
Monitor/a de lleure per realitzar tasques d'animació
d'activitats de lleure i socioeducatives durant el
període de Setmana Santa.
Professor/a de de llengua catalana i castellana per
impartir classes a parsones adultes dels nivells A, B i
C
De Març a Agost torn de matí ajudant a muntar
estructures i peces. Contracte temporal a temps
complert
Enginyeria tècnica o CFGS en manteniment
industrial, mecatrònica, robòtica i automatització.
Jornada complerta Contracte indefinit

https://tuit.cat/uflg3

ADECCO

https://tuit.cat/jwoqT

EUROFIRMS

https://cutt.ly/QPUr1k9

Sinergie

http://scur.cat/A4AK83

Centre la
Solana

http://scur.cat/PEYAJD

BonÀrea

http://scur.cat/L4FXHC

Centre la
Solana

http://scur.cat/47B2BE

Centre la
Solana

https://tuit.cat/5JfFm

ADECCO

https://tuit.cat/9YVb8

ADECCO

97

Operari/a de producció

Bellpuig

Per empresa del metall es cerca persona amb dos
anys d'experiència en producció industrial. Cal
16/02/2022
disposar de carnet de carretó elevador i pont grua en
vigor. Jornada complerta a torns rotatius.

98

Auxiliar de Laboratori

Cervera

16/02/2022

99

Comercial

Lleida

https://tuit.cat/z2WIY

EUROFIRMS

Per empresa de l'alimentació. Experiència d'1 any en
el sector industrial en l'anàlisi i control de qualitat.
Jornada complerta

https://tuit.cat/3toZy

EUROFIRMS

Empresa referent en tecnologia i innovació cerca
16/02/2022 comercial. Valorable formació en tecnologia. Jornada
complerta i contracte estable

https://tuit.cat/iE4UQ

OPTIMA

100 Administratiu/a analític
Professor/a de suport
educatiu en l'ambit
101
científic (Guissona) (Ref.
458)

Guissona

16/02/2022

Analisi d'informació del departament d'aus

http://scur.cat/PEYAJD

BonÀrea

Guissona

16/02/2022

Suport educatiu en l'ambit científic per a nens i
nenes de primària per a activitat extraescolar a
Guissona

http://scur.cat/F0KBCF

Centre la
Solana

102

Tàrrega

15/02/2022

Experiència en magatzem. Necessari carnet de
carretó elevador. Tasques puntuals de repartiment.
Contracte temporal a temps complert, a torns

https://tuit.cat/UrDd8

ADECCO

15/02/2022

Per mecànica de camions i vehicles industrials.
Valorables coneixements d'electricitat. Jornada
complerta a temps complert, amb possibilitat
d'incorporació a l'empresa.

https://tuit.cat/68822

ADECCO

103

Carretoner/a

Ajudant/a de mecànica

Tàrrega

Atenció al públic i guiatge
d'activitats d'alimentació i
104 educació ambiental (caps
de setmana) (Tàrrega)
(Ref. 469)
105

Auxiliar administratiu

Tècnic dinamitzador per al
Projecte d'especialització
106
competitiva territorial
Green & Circular

15/02/2022

Realitzar visites guiades i activitats per a tot tipus de
públic sobre alimentació i educació ambiental.

http://scur.cat/X0AP2E

Centre la
Solana

15/02/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça d'Auxiliar administratiu a
l'Oficina de Treball de Tàrrega. Termini: 25/02/2022

http://scur.cat/JC8FCP

Servei Públic
d'Ocupació de
Catalunya

Tàrrega

Balaguer

15/02/2022

OFERTA PÚBLICA: Tècnic dinamitzador per al
Projecte Green & Circular. Termini: 07/03/2022

http://scur.cat/PY6MFB

Ajuntament de
Balaguer

Tàrrega

107

Ajudant de Muntador
Elèctric

Tàrrega

15/02/2022

Mirar detalls a l'enllaç

http://scur.cat/FMZC34

ISPROX

108

Adminiustratiu/va en
logística (valorable
certificat de discapacitat)

Segarra

14/02/2022

Persona per tasques administartives en departament
de logística. Elevat domini d'anglés i experièncai en
logística.

gminguell@aspid.cat

ASPID

109

Tècnic/a en
electromecànica

Alcoletge

14/02/2022

Realització dels serveis de manteniment (preventiu i
correctiu) i reparació de les diferents àrees del
procés productiu en emrpesa frutícola. Jornada
intensiva, trons rotatius.

lmiranda@aspid.cat

ASPID

110

Electrecista

Anglesola

14/02/2022

https://tuit.cat/U2La0

EUROFIRMS

111

Paleta

Anglesola

14/02/2022

https://tuit.cat/O2iw4

EUROFIRMS

Electrecista amb experiència de 5 anys i formació.
Jornada complerta
Paleta amb experiència mínima de 2 anys. Jornada
complerta

112

Operari/a de neteja

Monitor/a de suport al
113 curs de Soldadura (Ref.
445)
Professor/a pel CP:
114 d'Activitats d'Auxiliar de
Comerç (Ref. 443)

Tàrrega

14/02/2022

Imprescindible carnet de conduir, disponibilitat
immediata i flexibilitat horaria.

https://cutt.ly/wPu3ju9

Enfoc - Grup
Alba

Tàrrega

14/02/2022

Monitor/a de docència per l'ocupació de la formació
de Soldadura

http://scur.cat/N53GG9

Centre la
Solana

Tàrrega

Professorat del mòdul Operacions Auxiliars al punt
14/02/2022 de venda del Certificat de Professionalitat d'Activitats
Auxiliars de Comerç.

http://scur.cat/9EHPY2

Centre la
Solana

http://scur.cat/BPXJZ0

Ajuntament de
Sant Ramon

http://scur.cat/B9GBHY

ISPROX

https://tuit.cat/p3No1

ADECCO

http://scur.cat/4JGC04

Diputació de
Lleida

https://tuit.cat/yGzru

ADECCO

https://tuit.cat/gt0kg

OPTIMA

http://scur.cat/XL08BF

OPTIMA

115

Tècnic d'administració
general

Sant Ramon

14/02/2022

116

Encarregat Botiga

Agramunt

14/02/2022

117

Tècnic/a Relacions
Laborals

Cervera

11/02/2022

118

Tècnic de gestió

Lleida

11/02/2022

119

Enginyer/a tècnic/a

Tàrrega

09/02/2022

120

Customer Service

Lleida

09/02/2022

Lleida

09/02/2022

121 Adminstratiu/va logística

OFERTA PÚBLICA: Tècnic d'administració general.
Termini: 07/03/2022
Mirar detalls a l'enllaç
Per Departament de RRHH. Formació mínima: Grau
en Relacions Laborals. Contracte indefinit a temps
complert
OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places de
Tècnic de gestió. Termini: 04/03/2022
Formació en Enginyeria Industrial, electrònica o
mecànica. Jornada a temps complert, contracte
indefinit
Es valorarà alt nivell d'italià i experiència en atenció
al client i tasques comercials. Jornada complerta.
Contracte 6 mesos + indefinit
Comercialitzadora d’oli d’oliva a nivell europeu. CFGS
en Administració, Ciències Empresarials o similar.
Català, castellà i anglès. Valorable italià.

122 Responsable de qualitat

Lleida

123 Responsable de qualitat

Lleida

Atenció al
client/comercial per a
124
Contact center
(Vilagrassa) (Ref. 462)
Operari o aprenent per a
125
la fabricació de
maquinaria (Ref. 463)
Administratiu/va
126
comptable

Ciència i Tecnologia dels Aliments, Enginyeria
Agrònoma o similar. Experiència mínima de 3 anys en
09/02/2022
gestió de qualitat en entorns fructícoles com a
Responsable.
Ciència i Tecnologia dels Aliments, Enginyeria
Agrònoma o similar. Experiència mínima de 3 anys en
09/02/2022
gestió de qualitat en entorns fructícoles com a
Responsable.

http://scur.cat/XXALYY

Montañés i
Solé

http://scur.cat/XXALYY

Montañés i
Solé

Vilagrassa

08/02/2022

Demostracions de software, Atenció al client,
Captació i fidelització, Venta de serveis i tasques
administratives

http://scur.cat/EZ72CD

Centre la
Solana

Tàrrega

08/02/2022

Fabricació i muntatge dels nostres equips a taller.
Treballs amb soldadura, cisalla, plegadora, polits, etc

http://scur.cat/GY4EMN

Centre la
Solana

Lleida

07/02/2022

http://scur.cat/P603AN

Montañés i
Solé

http://scur.cat/8M80PG

Montañés i
Solé

http://scur.cat/N55NY8

Centre la
Solana

http://scur.cat/8X6LMG

Centre la
Solana

127

Adjunt/a direcció
departament laboral

Lleida

07/02/2022

128

Peó oficial d'alumini (30
PLUS) (Linyola) (Ref. 459)

Linyola

07/02/2022

Professor batxillerat per
129 acadèmia (Tàrrega) (Ref.
461)

Tàrrega

07/02/2022

CFGS en Administració i Finances, ADE o similar.
Experiència en comptabilitat de pimes
Grau en Relacions Laborals i RRHH. Experiència
mínima de 5 anys en l’àrea laboral de diferents
sectors, inclòs l’agrícola.
Instal·lació de tancaments d'alumini, vidres de grans
dimensions, dispositius motoritzats, mampares,
barandilles...
Reforç d'assignatures de l'àmbit científic com física,
química o matemàtiques.

130

Tècnic/a informàtic/a

Lleida

Enginyeria informàtica o similar. Gestió de projectes,
programació, tecnologies web (java script, protocol
04/02/2022
http, irest web services, fremword angular +,
llenguatge sql). Valorable anglès i/o francès.

http://scur.cat/8F9XC2

OPTIMA

https://tuit.cat/7K5Hg

ADECCO

131

Mecànic/a maquinària
Agrícola

Mollerussa

Formació en mecànica, mecatrònica,
electromecànica. Experiència de 4 o 5 anys.
03/02/2022
Coneixements electrònica, hidràulica, pneumàtica i
soldadura bàsica. Jornada complerta temps indefinit

132

Mosso/a magatzem

Tàrrega

03/02/2022 Preparació de comandes de venda, inventari, Picking.

https://cutt.ly/MT3RZ8w

Enfoc - Grup
Alba

133

PROGRAMA 30 PLUS:
Muntador d'alumini
(Cervera) (Ref. 456)

Cervera

03/02/2022

Instal·lació de tancaments d'alumini, vidres de grans
dimensions, protecció solar, dispositius motoritzats...

http://scur.cat/A7E0N0

Centre la
Solana

https://tuit.cat/Q64nb

ADECCO

https://tuit.cat/QCeWh

ADECCO

http://scur.cat/ZYD0Z3

Institut de
Diagnòstic per
la Imatge

http://scur.cat/XBNAC4

OPTIMA

134

Soldador/a

135 Mecànic/a d'automoció

Tàrrega

Tàrrega

Soldadura i interpretació de plànols. Es valorarà
carnet de carretó elevador. Jornada complerta
02/02/2022
intensiva, temporal amb opcions d'incorporació a
l'empresa
Calen estudis de mecànica d'automoció. Contracte
02/02/2022 de 3 mesos amb opcions d'incorporació a l'empresa.
Jornada complerta

136 Personal d'Oficis i Serveis

Lleida

02/02/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Personal d'Oficis i
Serveis - Lleida. Termini: 31/03/2022

137

Lleida

01/02/2022

FP II mecànica o electromecànica. Valorable
coneixements d’Italià

Tècnic/a servei tècnic

138

Back Office

Lleida

28/01/2022

139

Operari/a

Bellpuig

27/01/2022

140

Cap d'obra (Ref. 454)

Castellnou de
Seana

26/01/2022

141

Operari/a d'obra- Peó
especilista (Sector
Construcció) (Ref. 451)

Castellnou de
Seana

26/01/2022

142

Peó agrari/a (Ref.452)

Llorenç de
Rocafort

26/01/2022

143

Operari/a tèxtil

Agramunt

19/01/2022

144

Educador/a torn rotaiu

Tàrrega

19/01/2022

145

Infermer/a salut

Tàrrega

19/01/2022

Important empresa de recollida de residus cerca
Back Office amb formació en Medi Ambient i
Tecnologies . Nivell alt Excel i Powerpoint. Valorable
català i anglès. Experiència i coneixements en
prestació de serveis urbans. Contracte indefinit
Experiència en producció amb màquines industrials.
Jornada a temps parcial a torns. Opcions
d'incorporació a l'empresa
Planificar les obres a executar junt amb el Director
Comercial i el Coordinador de producció. Elaborar
l’anàlisi tècnica i econòmica de l’obra Elaborar el
llistat de materials necessaris per a l’execució de les
obres.
Sanejament de materials i tala d’arbres: Neteja de
talús i tala d'arbres directament per operaris
especialitzats utilitzant tècniques d'escalada.
Execució ancoratges de barra tipus GEWI i
ancoratges de cable flexibles
Funcions a desenvolupar: Esporgar ametllers,
oliveres i la vinya. Puntualment, donar de menjars als
porcs.
Amb experiència en màquines de cosir. Jornada
complerta .Horari intensiu
Llar Alba - Titulació mínima, CFGM d'atenció
sociosanitària.
Llar Alba - Titulació mínima diplomatura o grau
d'infermeria.

https://tuit.cat/LWLfM

Montañés i
Solé

https://tuit.cat/sQdI1

ADECCO

http://scur.cat/EJAGYE

Centre la
Solana

http://scur.cat/K4XLCC

Centre la
Solana

http://scur.cat/YL25ZZ

Centre la
Solana

https://tuit.cat/jw8r2

ADECCO

https://cutt.ly/fI1woFc
https://cutt.ly/NI1wCbT

Enfoc - Grup
Alba
Enfoc - Grup
Alba

146

Instal·ladors/es

Cervera

147

Personal de fusteria i
instal·lació de parquet

Les Garrigues

Instal·lador amb domini
d'electricitat, climatització
148
i fontaneria (Tàrrega) (Ref.
439)

Tàrrega

149

Agent comercial
d'assegurances

Província de
Lleida

150

Maquinista Planta
Envasadora

Tàrrega

151

Cambrer/ Cambrera (Caps
de setmana) (Ref. 340)

Torà

Integrat en l'equip de muntatges, realitzarà
instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum i parcs de
17/01/2022 generació. Executarà tots els treballs d'instal·lació,
posada en funcionament i manteniment dels
sistemes fotovoltaics.
Personal de fusteria o instal·lació de parquet, amb
17/01/2022 possibilitat de desplaçament on requereixi la feina.
Jronada complerta.

10/01/2022

Instal·lador amb domini d'electricitat, climatització i
fontaneria (Tàrrega) (Ref. 439)

Assessoerament comercial en materia
d'assegurances
20/12/2021
Competències per al lloc: Coneixements informàtics
a nivell usuari d'Office.
Experiència demostrable i valorable estudis de CFGM
02/11/2021
en Electromecànica
Empresa de la restauració ubicada a Torà necessita
18/10/2021
incorporar un cambrer o una cambrera de bar i
terrassa

https://cutt.ly/lPu3I8c

Enfoc - Grup
Alba

https://cutt.ly/9Ib05Dc

Enfoc - Grup
Alba

http://scur.cat/4H4D23

Centre la
Solana

https://cutt.ly/XiXhx4F

Enfoc - Grup
Alba

https://cutt.ly/3zfQ27i

Enfoc - Grup
Alba

https://tuit.cat/AxzS9

Centre la
Solana

