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

1 Conductor/a autobús Lleida 04/10/2021
Permís de conduir D, el CAP de viatgers i tacògraf 

vigent.
lmiranda@aspid.cat ASPID

2 Personal informàtic Lleida 04/10/2021

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

3
Aux. de jardineria amb 

certificat de discapacitat
Lleida 04/10/2021

Es busquen 10 persones amb certificat de 

discapacitat legalment reconegut per tasques 

d'auxiliar de jardinera a mitja jornada. Jornada 

intensiva i treball a torns.

imartinez@aspid.cat ASPID

4
Tècnic Pressupostos i 

Certificacions
Tàrrega 04/10/2021

Suport a l'administració i creació de plànols 

(Autocad, Inventor). CFGS i Carnet B1. Experiència en 

la construcció i serralleria metàl·lica. Contracte 

temporal

Enviar CV a 

treballiformacio@urgell.cat

Consell 

Comarcal de 

l'Urgell

5 Repartidor/a Lleida 04/10/2021
Càrrega i descàrrega de comandes. Repartiment de 

begudes i aliments zona de Lleida.
https://tuit.cat/wdBwK Eurofirms

6 Operari/ària Fàbrica Mollerussa 04/10/2021
Càrrega i descàrrega, control informàtic del procés 

de producció, ús de toro i pala cargadora.
https://acortar.link/cWSMSV Feina Activa

BUTLLETÍ D'OFERTES

La Xarxa per l’Ocupació fa aquest recull d’ofertes de feina per tal de facilitar l’accés a ofertes laborals del nostre entorn i són extretes de diferents pàgines web 

d'ofertes de feina.

Si esteu interessades en una oferta de feina del butlletí, heu de contactar amb l'organització que la gestiona l'oferta que trobareu a la columna "ORIGEN". A la 

columna "ACCÉS A L'OFERTA" trobareu l'enllaç directe a l'oferta de feina. En la versió mòbil, algunes APP no reconeixen els enllaços, per tant, haureu de copiar 

l'enllaç al vostre navegador.

La Xarxa per l’Ocupació no es fa responsable del contingut dels anuncis publicats ni garanteix, ni es responsabilitza de la veracitat, exactitud o validesa dels anuncis 

publicats.

4 d'octubre de 2021

https://tuit.cat/wdBwK


7
Adminsitratiu/va 

d´Expidicions
Mollerussa 04/10/2021 CFGS Admistració in finances i 2 anys d´experència https://acortar.link/uNGh5q Infojobs

8

Dependent/a- 

Administratiu/va Botiga 

Textil

Lleida 04/10/2021 2 anys d´experiència, castellà i català nivell alt. https://acortar.link/DhrDxs Infojobs

9 Venedor/a Merkal Tàrrega 04/10/2021 2 anys d´experiència. Contracte de 18h/setmana https://acortar.link/js4F5e Infojobs

10 Team Leader Tàrrega 04/10/2021
CFGS, dos anys d´experiència i coneixementes del 

Paquet Office.
https://acortar.link/FGIQPV Infojobs

11
Personal de jardineria 

amb cert. de discapacitat
Lleida 04/10/2021

Busquem personal de jardineria amb 

experiència/formació o sense. Indispensable: 

certificat de discapacitat. Feina 1/2 jornada, 

contracte 1 any.

rmartinezm.inserta@fundaci

ononce.es
Portalento

12 Carretiller/a Lleida 04/10/2021

Recepció, càrrega i descàrrega i ubicació de les 

mercaderies i gestió de comandes. Carnet de 

carretoner i experiència.

https://cutt.ly/SEJIaPz Randstad

13
Tècnic/a informàtic/a 

Junior
Lleida 02/10/2021 Veure condicions a l´oferta https://acortar.link/UVLTq2 Feina Activa

14 Dependent/a Tàrrega 02/10/2021
CFGM, experiència de 1 any en venda 

d´electrodomèstics.
https://acortar.link/YO4Whm Infojobs

15 Tècnic/a de selecció Tàrrega 02/10/2021 Veure condicions a l´oferta https://acortar.link/lXSg5R Infojobs

16
Operaris/es de neteja de 

caixes
Guissona 02/10/2021

A la secció del pa, neteja de les caixes que van 

arribant: càrrega id escàrrega i neteja de les caixes i 

de l'entorn de treball. torn nocturn

https://cutt.ly/EEJUD1i Randstad

17 Delineant/a Agramunt 01/10/2021
Es requereix coneixements en AutoCad i SolidWorks. 

Torns intensius.
https://tuit.cat/VHHgH Adecco

18 Cap d'obra civil Mollerussa 01/10/2021

Es requereix experiència mínima de 2 anys. Formació 

en Enginyeria civil, topografia o CFGS en projectes 

obra civil.

https://tuit.cat/rCd02 Adecco

https://acortar.link/uNGh5q
https://cutt.ly/SEJIaPz
https://acortar.link/YO4Whm
https://cutt.ly/EEJUD1i
https://tuit.cat/VHHgH
https://tuit.cat/rCd02


19
Enginyer mecànic 

industrial
Agramunt 01/10/2021

Gestió de diferents projectes. Disseny en 2D i 3D de 

productes i estructures. Es valorarà coneixements de 

AutoCad i Solidworks.

https://tuit.cat/R6maL Adecco

20

Monitors/es Esportius/ves 

de natació i socorristes 

(Ref. 381)

Tàrrega 01/10/2021

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de monitor/es 

esportius/ves de natació i socorristes. Termini: 

11/10/2021

https://tuit.cat/b9ivX
Ajuntament de 

Tàrrega

21
Electromecànic/a 

manteniment
Guissona 01/10/2021

Revisions de les instal·lacions per a detectar 

anomalies i Prendre mesures preventives
http://scur.cat/HF4GA4 BonÀrea

22
PROGRAMA 30 PLUS 21: 

Peó agrari/a (Ref. 380)

Sant Martí de 

Maldà
01/10/2021

Es busca persona per poder desenvolupar tasques 

agrícoles i puntualment, tasques ramaderes
https://tuit.cat/OijUu

Centre la 

Solana

23

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

24
Personal Gerocultor o 

Auxiliar d'Infermeria

Residència de la 

Fuliola
01/10/2021

Cicle Formatiu Grau Mitjà o Certificat d’atenció a 

persones amb dependència o equivalent.

Enviar CV a 

tsocialfuliola@serveislleida.c

at

Consell 

Comarcal de 

l'Urgell

25 Mosso de magatzem Lleida 01/10/2021
Preparació de comandes en càmares frigorífiques. Es 

requereix experiència mínima de 2 anys.
https://tuit.cat/3Ddbn Eurofirms

26 Comercial Lleida 01/10/2021

Venda i comercialitzció de productes i serveis de 

fontaneria i calefacció. Es requereix experiència 

mínima de 2 anys.

https://tuit.cat/Y3r4c Eurofirms

27 Electricista industrial Mollerussa 01/10/2021

Instal·lació, manteniment i reparació de les 

instal·lacions elèctriques. Es requereix experiència 

mínima de 2 anys.

https://tuit.cat/88lSg Eurofirms

28 Soldador/a Granyanella 01/10/2021
Muntatge d'estructures metàl·liques. Soldadura MIG 

i TIG. Es requereix experiència mínima d'un any.
https://tuit.cat/2Uspu Eurofirms

https://tuit.cat/R6maL
https://tuit.cat/b9ivX
http://scur.cat/HF4GA4
https://tuit.cat/OijUu
https://tuit.cat/eUjZd
https://tuit.cat/3Ddbn
https://tuit.cat/Y3r4c
https://tuit.cat/88lSg
https://tuit.cat/2Uspu


29 Electromecànic/a Mollerussa 01/10/2021

Manteniment preventiu i correctiu de maquinària 

industrial. Es requereix experiència mínima de 2 

anys.

https://tuit.cat/jToJO Eurofirms

30
Tècnic de manteniment 

elèctric
Bellpuig 01/10/2021

Manteniment preventiu i correctiu de línees 

elèctriques (motors i variadors CC i CA). Es requereix 

experiència.

https://tuit.cat/gqfVi Eurofirms

31 Soldador/a Anglesola 01/10/2021
Soldadura de ferro e inox. Es requereix experiència 

mínima de 2 anys.
https://tuit.cat/cr271 Eurofirms

32 Paleta Anglesola 01/10/2021
Obra nova, reformes i rehabilitacions. Es requereix 

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

33 Peó del metall Tàrrega 01/10/2021
Modelatge, tall i montatge de xapa. Es requereix 

experiència previa.
https://tuit.cat/s70t3 Eurofirms

34
Oficial i/o aprenent de 

Forner
Lleida 01/10/2021

Es valorarà experiència en lloc similar. Jornada 

intensiva de matí de dilluns a dissabte.
https://tuit.cat/pixg7 IMO Lleida

35
Operari/a de taller de 

serigrafia
Lleida 01/10/2021

Estampació de prendes amb màquina manual. 

Jornada intensiva de matí de dilluns i divendres.
https://tuit.cat/y1uUs IMO Lleida

36 Auxiliar de geriatria Juneda 01/10/2021 Jornada completa per torns rotatius https://tuit.cat/5Gehu IMO Lleida

37 Operari/a fàbrica de pinso Lleida 01/10/2021
Tasques derivades del lloc de treball control de 

producció control d'ordinador a nivell bàsic.
https://tuit.cat/jFwk0 IMO Lleida

38 Pintor/a Lleida 01/10/2021

Jornada completa intensiva de matí. Es requereix 

exeperiència mínima de 2 anys i disponibilitat 

horaria.

https://tuit.cat/bDvN4 IMO Lleida

39
Personal de magatzem i 

repartidor/a
Tàrrega 01/10/2021 Veure condicions a l´oferta https://acortar.link/JbFs1I Infojobs

40 Xòfer amb ADR Mollerussa 01/10/2021
Rutes nacionals i internacionals. Carnets de conduir 

C+E, ADR. Jornada completa.
https://cutt.ly/wEJU1zf Randstad

41 Soldadors/a Soses 01/10/2021
Soldadura en TIC, MIG-MAG, fil o electròdes. 

Experiència en el sector.
https://cutt.ly/MEJU6aN Randstad

https://tuit.cat/jToJO
https://tuit.cat/gqfVi
https://tuit.cat/cr271
https://tuit.cat/dzFta
https://tuit.cat/s70t3
https://tuit.cat/pixg7
https://tuit.cat/y1uUs
https://tuit.cat/5Gehu
https://tuit.cat/jFwk0
https://tuit.cat/bDvN4
https://acortar.link/JbFs1I


42 Electromecànic Torrefarrera 01/10/2021

Instalació i cablejat d'envasadores i forns industrial. 

Experiència en soldadura TIG, MIG, MAG. Jornada 

completa.

https://cutt.ly/WEJATVy Randstad

43 Montador/a de mobles Lleida 01/10/2021

Montatge de plaques electròniques, cablejat, etc... 

CFGM/CFGS en electricitat i electrònica. Jornada 

intensiva.

https://cutt.ly/hEJAC8V Randstad

44 Carretoner/a Cervera 30/09/2021
Càrrega de camions amb carretor elevador. Jornada 

completa per torns. Es requereix experiència.
https://tuit.cat/K3lMu Adecco

45 Tècnic/a de selecció Tàrrega 30/09/2021
Tasques de cerca de candidats/es, publicació 

d'ofertes. Es requereix bon nivell d'idioma rumanès.
https://tuit.cat/yy7th Adecco

46 Peó de neteja viària Calaf 30/09/2021

OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places de Peó 

de neteja viària pel servei de recollida porta a porta. 

Termini: 10/10/2021

http://scur.cat/JBCNFJ
Ajuntament de 

Calaf

47
Tècnic superior de 

Comunicació
Lleida 30/09/2021

OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places de 

Tècnic superior de Comunicació. Termini: 

22/10/2021

http://scur.cat/Z9KLY4
Diputació de 

Lleida

48 Enginyer tècnic Lleida 30/09/2021
OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places 

d'Enginyer tècnic. Termini: 22/10/2021
http://scur.cat/XA87P8

Diputació de 

Lleida

49 Referent Econòmic Tàrrega 30/09/2021
Participarà en la gestió econòmica i administrativa de 

l’entitat
https://cutt.ly/aEsS6lX

Enfoc - Grup 

Alba

50
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

51 Conductor/a C
Vilanova de la 

Barca
30/09/2021

Càrrega i descàrrega de material. Es requereix 

experiència mínima d'un any.
https://tuit.cat/2f42U Eurofirms

52
Peró de càrrega i 

descàrrega
Vila-Sana 30/09/2021

Càrrega i descàrrega de ramat avícola. Jornada 

completa en torns rotatius.
https://tuit.cat/ykjYy Eurofirms

https://cutt.ly/hEJAC8V
https://tuit.cat/K3lMu
https://tuit.cat/yy7th
http://scur.cat/JBCNFJ
http://scur.cat/Z9KLY4
http://scur.cat/XA87P8
https://cutt.ly/aEsS6lX
https://cutt.ly/kEJ7vYg
https://tuit.cat/2f42U
https://tuit.cat/ykjYy


53
Montador elèctric 

/hidràulic
Tàrrega 30/09/2021

Es requereix experiència mínima de 2 anys. 

Muntatge d'estructures de camions i instal·lacions de 

quadre de mandos.

https://tuit.cat/fD2D4 Eurofirms

54 Recanvista Lleida 30/09/2021
Gestió i venda de recanvis d'automoció. Es requereix 

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

55 Mecànic/a d'obra pública Lleida 30/09/2021
Reparació i manteniment de vehicles d'obra pública. 

Es requereix experiència mínima de 2 anys.
https://tuit.cat/kH5mA Eurofirms

56 Personal per floristeria Tàrrega 30/09/2021
Atenció comercial, donar suport al magatzem i 

repartir mercaderies. Carnet de conduir B.
https://cutt.ly/AEJDKDe IMAN

57 Tècnic/a Administratiu/va Urgell 30/09/2021

Important empresa de la província de Lleida precisa 

incorporar un/a tècnic/a Administratiu/va per oficina 

tècnica

https://cutt.ly/sWTBWZ7
Infofeina - 

LAad-166992

58 Cambrer/a Urgell 30/09/2021

Cambrer/a de sala i barra.

Bon ambient de treball. Busquem algú que formi part 

del nostre projecte.

https://cutt.ly/rWTBMMO
Infofeina - 

LHhc-166809

59
Operari/a a torns 

europeus
Cervera 30/09/2021

Empresa del sector químic busca un/a operari/a per 

final de linia, recollida del producte i control de 

qualitat. Indsipensable carnet de carreonet i 

experiència en tasuqes productives.

https://cutt.ly/eEJDwtk Randstad

60 Aux. Administratiu/va Lleida 30/09/2021

Facturació, alta de clients i gestió de comandes. 

Experiència en programa SAGE, disponibilita de 

vehicle propi.

https://cutt.ly/3EJDfEd Randstad

61
Borsa de Treball d'auxiliar 

de Geriatria
Torà 30/09/2021

Atenció activitats de la vida diària, suport activitats 

necessàries (higiene, menjar, etc). Amb CFGM 

atenció a la dependència o habilitació. Experiència 

en altres centres assistencials. Amb català i castellà.

residencia@tora.cat TOT

https://tuit.cat/fD2D4
https://tuit.cat/HaePc
https://tuit.cat/kH5mA
https://cutt.ly/AEJDKDe
https://cutt.ly/sWTBWZ7
https://cutt.ly/rWTBMMO
https://cutt.ly/eEJDwtk
https://cutt.ly/3EJDfEd


62 Fisioterapeuta Torà 30/09/2021

Es busca fisioterapeuta per mitja jornada (16-20h) 

per treball amb gent gran. Gestionar el servei de 

fisioteràpia del centre, realitzar valoracions i 

seguiment individuals i grupals dels residents. • 

Participació en la elaboració dels PAIS.

residencia@tora.cat TOT

63

Responsable de 

manteniment secció 

logística

Guissona 29/09/2021

Anàlisi del manteniment de maquinària de Guissona i 

documentar i implementar-ho al programa els 

manteniments.

https://tuit.cat/hV62k BonÀrea

64

Mosso/a de magatzem- 

Repartidor/a (Tàrrega) 

(Ref. 379)

Tàrrega 29/09/2021 Tasques de mosso/a de magatzem i repartidor/a. https://tuit.cat/v4jSh
Centre la 

Solana

65
Suport Administració - 

Garantia Juvenil
Urgell 29/09/2021

Tasques administratives, arxiu, registre, suport de 

seguiment de costos, compatibilitat analítica.
https://cutt.ly/JEJ5YN2

Enfoc - Grup 

Alba

66

Atenció al 

client/comercial per 

contact center

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

Alba

67 Auxiliar administratiu/va Juneda 29/09/2021
Gestió de reclamacions. Realització i seguiment 

d'etiquetes. Es requereix experiència mínima.
https://tuit.cat/jug1s Eurofirms

68 Delineant/a Juneda 29/09/2021

Realització de treballs mitjançant la metodologia 

BIM. Utilització del programa TEKLA. Es requereix 

experiència.

https://tuit.cat/JtCse Eurofirms

69 Auxiliar de laboratori Cervera 29/09/2021
Recollida de mostres i anàlisi de qualitat de la 

matèria. Es requereix experiència mínima de 2 anys.
https://tuit.cat/hNrK7 Eurofirms

70 Mecànic/a de motos Lleida 29/09/2021

Reparació i manteniment de ciclomotors. Es 

requereix experiència mínima de 3 anys. Jornada 

completa en torn partit.

https://tuit.cat/M59X8 Eurofirms

https://tuit.cat/hV62k
https://tuit.cat/v4jSh
https://cutt.ly/JEJ5YN2
https://cutt.ly/hnGkc1d
https://tuit.cat/jug1s
https://tuit.cat/JtCse
https://tuit.cat/hNrK7
https://tuit.cat/M59X8


71 Auxiliar administratiu/va Cervera 29/09/2021
Suport al departament administratiu. Jornada 

completa partida de matí i tarda.
https://tuit.cat/4Zg7l Eurofirms

72 Peó maquinista Cervera 29/09/2021
Control de producció. Interpretació d'esquemes i 

gràfics. Es requereix experiència mínim d'un any.
https://tuit.cat/Z8ohj Eurofirms

73
Monitor/a per a realitzar 

extraescolars

Les Borges 

Banques
29/09/2021

Grau en Educació infantil o primaria. Castellà i Català. 

Titol de monitor/a de temps lleure i vehicle propi.
https://acortar.link/ZnQjzL Feina Activa

74 Tècnic/a de projectes Tàrrega 29/09/2021

Per a gestió de pressupostos, certificacions, suport a 

administració i suport tècnic. Horari: 8 a 13 i 14:30 a 

17:30 h. Formació CFGM O CFGS, amb coneixements 

AUTOCAD i a ser possible INVENTOR. Experiència 

demostrable sector metal·lúrgic/construcció

jcarrera@ccsegarra.cat TOT

75
Peó de càrrega i 

descàrrega
Tàrrega 28/09/2021

Funcions bàsiques de magatzem. Càrrega i 

descàrrega. Jornada completa intensiva de matí.
https://tuit.cat/5xu7v Adecco

76
Netejador/a a Vilagrassa 

(Ref.358)
Vilagrassa 28/09/2021

Neteja de les àrees de restaurant, cuina i habitacions 

de l'hotel.
https://acortar.link/62JvU5

Centre la 

Solana

77

Ajudant de Cuina o 

Cuiner/a (Vilagrassa) (Ref. 

332)

Vilagrassa 28/09/2021
Necessita incorporar personal pel seu equip per 

realitzar tasques d'ajudant de cuina o de cuiner/a.
http://scur.cat/CKFD7X

Centre La 

Solana

78
Cambrer/ Cambrera 

(Vilagrassa) (Ref. 331)
Vilagrassa 28/09/2021

Atendre clients, Cobrar les comandes. Netejar i 

mantenir en ordre el lloc de servei. Emplenar i 

reposar neveres.

http://scur.cat/9YHJFJ
Centre La 

Solana

79 Aprenent Pintor (Ref. 361) Tàrrega 28/09/2021

Aprenent de pintor i col.locació de parquet per poder 

complementar les tasques de pintura en habitatges 

particulars, majoritariament.

https://acortar.link/62JvU5
Centre la 

Solana

https://tuit.cat/4Zg7l
https://tuit.cat/Z8ohj
https://acortar.link/ZnQjzL
https://tuit.cat/5xu7v
https://acortar.link/62JvU5
http://scur.cat/CKFD7X
http://scur.cat/9YHJFJ
https://acortar.link/62JvU5


80
Operari de producció 

especialista (Ref. 360)
Cervera 28/09/2021

Elaboració de peces prefabricades; preparció de 

motlles, abocament de formigó, obertura / 

tancament de motlles, repassat de peces, 

emmagatzematge.

https://acortar.link/62JvU5
Centre la 

Solana

81 Operari/a de processos
Sant Guim de 

Freixenet
28/09/2021

Preparació del box, verificació del procès, treure 

mostres de producte, etc...Jornada completa en torn 

rotatiu.

https://tuit.cat/a9FB8 Eurofirms

82
Repartidor/a amb 

certificat de discapacitat
Lleida 28/09/2021

Oferta dirigida exclusivament a persones amb 

certificat de discapacitat igual o superior al 33 %
https://tuit.cat/WbC3a Eurofirms

83
Ajudant de cuina amb 

certificat de discapacitat
Anglesola 28/09/2021

Oferta dirigida exclusivament a persones amb 

certificat de discapacitat igual o superior al 33 %
https://tuit.cat/z2927 Eurofirms

84 Carretoner/a Torrefarrera 28/09/2021
Càrrega i descàrrega de material. Preparació de 

comandes. Es requereix experiència.
https://tuit.cat/V34B8 Eurofirms

85 Tècnic/a de qualitat Juneda 28/09/2021
Control de traçabilitat del producte. Es requereix 

experiència mínima. Jornada completa en torn partit.
https://tuit.cat/pxTL9 Eurofirms

86 Personal de neteja Oliana 28/09/2021
Empresa del sector alimentàri precisa contractar una 

perosnal per neteja de sales, forns, taules. Contracte 

temporal i jornada completa.

https://cutt.ly/CEJG3Io IMAN

87 Ajudant/a de cuina Oliana 28/09/2021
Preparació de receptes, suport a cuina, emplatar 

plats. JOrnada completa i es treballa a torns.
https://cutt.ly/oEJHoSJ IMAN

88
Orientador/a, 

prospector/a, insertor/a
Lleida 28/09/2021

Gestió de programes i projectes. Atenció a les 

persones. Prospecció d'empreses.
https://tuit.cat/Ay5r7 IMO Lleida

89 Gerent de negoci Urgell 28/09/2021

desenvolupar i consolidar el negoci, gestionar el 

personal i aportar nous productes i oportunitats a 

l'activitat per poder créixer

https://cutt.ly/4WTNajo
Infofeina - 

LCoh-166610

90

Director/a 

desenvolupament de 

negoci

Lleida 27/09/2021
Es requereix titulació de ADE o RRHH i experiència 

mínima de 6 mesos com a comercial.
https://tuit.cat/0OeLN Adecco

https://acortar.link/62JvU5
https://tuit.cat/a9FB8
https://tuit.cat/WbC3a
https://tuit.cat/z2927
https://tuit.cat/V34B8
https://tuit.cat/pxTL9
https://cutt.ly/CEJG3Io
https://cutt.ly/oEJHoSJ
https://tuit.cat/Ay5r7
https://cutt.ly/4WTNajo
https://tuit.cat/0OeLN


91 Tècnic/a manteniment
Espluga de 

Francolí
27/09/2021

Es requereix experiència mínima de 2 anys. Jornada 

comleta per torns. Persona responsable i 

organitzada.

https://tuit.cat/5olru Adecco

92 Frigorista Lleida 27/09/2021

Reparació de neveres, congeladors i càmares 

frigorífiques. Es requereix experiència. Jornada 

completa en torn partit.

https://tuit.cat/47ws8 Eurofirms

93 Tècnic/a de qualitat Lleida 27/09/2021

Verificació dels criteris de qualitat de l'empresa, 

desenvolupament d'accions de millora. Es requereix 

experiència.

https://tuit.cat/fsWt7 Eurofirms

94 Tècnic/a de qualitat Mollerussa 27/09/2021

Controls de documentació de sanitat, auditories i 

certificacions. Es requereix experiència previa de 2 

anys mínim.

https://tuit.cat/HuRjE Eurofirms

95 Administratiu Lleida 27/09/2021

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça d'Administratiu a la 

Delegació Territorial del Govern. Termini: 

07/10/2021

http://scur.cat/X7YP2Y
Generalitat de 

Catalunya

96 Tècnic superior Lleida 27/09/2021

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Tècnic superior a la 

Delegació Territorial del Govern. Termini: 

07/10/2021

http://scur.cat/6HAHLGº
Generalitat de 

Catalunya

97 Titulat superior arxiver Lleida 27/09/2021

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Titulat superior arxiver a 

la Delegació Territorial del Govern. Termini: 

07/10/2021

http://scur.cat/60YGPE
Generalitat de 

Catalunya

98

Tècnic superior adscrit i 

col·laborador amb 

Secretaria

Guissona 27/09/2021
OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Tècnic superior adscrit i 

col·laborador amb Secretaria. Termini: 26/10/2021
http://scur.cat/E8PBFJ

Generalitat de 

Catalunya

99

Manteniment de 

carreteres amb CARNET 

C+E (Ref. 378)

El Talladell 23/09/2021
Manteniment de carreteres amb CARNET C+E (Ref. 

378)
http://scur.cat/68EY0Z

Centre la 

Solana

100 Auxiliar de cuina Rocallaura 23/09/2021 Indiqueu el nom de l'oferta a les observacions. https://cutt.ly/3EWb91A
Enfoc - Grup 

Alba

https://tuit.cat/5olru
https://tuit.cat/47ws8
https://tuit.cat/fsWt7
https://tuit.cat/HuRjE
http://scur.cat/X7YP2Y
http://scur.cat/6HAHLGº
http://scur.cat/60YGPE
http://scur.cat/E8PBFJ
http://scur.cat/68EY0Z
https://cutt.ly/3EWb91A


101
Assistent/a 

d’Administració Comercial
Arbeca 23/09/2021

persona resolutiva, comunicativa, responsable, 

organitzada, amb do de gents, tracte agradable
https://acortar.link/lyLpHo Optima

102
Enginyer/a tècnic/a 

agrícola
Almacelles 23/09/2021

persona amb autonomia, resolutiva, motivada, amb 

habilitat de treballar en equip, amb empenta
https://acortar.link/fKcCCJ Optima

103 Cambrer/a de sala Guissona 23/09/2021

Servei de sala per a l´hora dels dinars. De dll. a dss. 

de 12 a 16 h. Es requereix experiència en el sector. 

Català i castellà parlat i escrit, i bona atenció amb el 

client.

marimb70@hotmail.es TOT

104
Persona per a neteja i 

feines polivalents
Cervera 23/09/2021

Horari: de 6 a 14,30 h. dimarts i dimecres. 

Incorporació immediata amb contracte temporal de 

3 mesos. Es valorarà CV estable. Amb català i 

castellà.

jcarrera@ccsegarra.cat TOT

105 Infermer/a Guissona 22/09/2021
Tindre cura dels residents i contralar els seguiments 

mèdics.
http://scur.cat/HF4GA4 BonÀrea

106 Personal de magatzem Bellpuig 22/09/2021
certificat de discapacitat, des d'Inserta de la 

Fundación Once
més info a : ja.cat/pic

Borsa jove de 

treball Pla 

d'Urgell

107 Personal de jardineria Lleida 22/09/2021
certificat de discapacitat, des d'Inserta de la 

Fundación Once
més info a : ja.cat/pic

Borsa jove de 

treball Pla 

d'Urgell

108
Administratiu/va (Ref. 

373)
Tàrrega 22/09/2021 Tasques d'oficina en empresa d'automoció http://scur.cat/XXKKFK

Centre la 

Solana

109
Aprenent/a de mecànica 

(Ref. 372)
Tàrrega 22/09/2021

Aprenent de mecànica per donar suport a taller de 

vehicles.
http://scur.cat/CYHG2C

Centre la 

Solana

110 Tècnic clima i electricitat Guissona 21/09/2021 Tècnic clima i electricitat http://scur.cat/HF4GA4 BonÀrea

https://acortar.link/lyLpHo
https://acortar.link/fKcCCJ
http://scur.cat/HF4GA4
http://scur.cat/XXKKFK
http://scur.cat/CYHG2C
http://scur.cat/HF4GA4


111

PROGRAMA 30 PLUS 21: 

Mosso/a magatzem - 

Encaixador/a fruita (Ref. 

377)

Bellpuig 21/09/2021
Persona que s'encarrega d'elaborar les comandes de 

fruita i verdura.
https://tuit.cat/cbnZ9

Centre la 

Solana

112
Responsable de 

comptabilitat

a 10 min de 

Lleida
21/09/2021

amb projecció a Direcció Financera per un grup de 

Societats de propietat familiar. Formació en C. 

Empresarials o similar

https://acortar.link/exo4Ge Psique

113
Electromecànic/a 

manteniment
Guissona 20/09/2021 Electromecànic/a manteniment http://scur.cat/HF4GA4 BonÀrea

114
Tècnic/a d'Orientació 

Laboral
Tàrrega 20/09/2021

Llicenciatura/diplomatura en 

psicologia,pedagogia/psicopedagogia, T.social, 

E.social o altres matèries (min.300h formació en 

inserció laboral o experiència).Exp.en att. Persones 

amb risc d'exclusió social, prog.Orientació Ins.Laboral 

del SOC,GIA i GALILEU

Enviar cv a (fins 15/10/2021 

inclos) 

info@cartaestarrega.com 

referència assumpte: 

orientacio

CARTAES 

TARREGA

115
Maquinista de Línia de 

Producció (Ref. 374)
Tàrrega 20/09/2021

Maquinista de línia de producció del sector de 

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

Centre la 

Solana

116 Tècnic/a electrònic/a Guissona 17/09/2021

un/a tècnic/a electrònic/a per a la realització de les 

següents tasques: Noves instal·lacions i millores de 

les ja existents,...

http://scur.cat/HF4GA4 BonÀrea

117
Departament 

manteniment (Ref. 368)
Cervera 17/09/2021

Manteniment electric-mecànic de les màquines de 

producció, menteniment general instal.lacions
http://scur.cat/609X29

Centre la 

Solana

118 2 Agrònom/a Cervera 17/09/2021

Suport en la gestió d'ajuts i subvencions, gestió de 

llibres de dejeccions, fertilització i fitosanitaris. 

Dilluns a dijous de 08.30h a 17.30h i divendres 

intensiu. Disposar de títol d'enginyer/a. Carnet de 

conduir i vehicle propi.

rrhh@uniopagesos.cat TOT

https://tuit.cat/cbnZ9
https://acortar.link/exo4Ge
http://scur.cat/HF4GA4
http://scur.cat/9KNA2L
http://scur.cat/HF4GA4
http://scur.cat/609X29


119
Peó d'escorxador 

(Tàrrega) (Ref. 330)
Tàrrega 14/09/2021

Matança, especejament i elaboració tant de boví, 

porcí i oví
http://scur.cat/4YEH89

Centre La 

Solana

120
Dependenta (Tàrrega) 

(Ref. 363)
Tàrrega 13/09/2021 Dependenta per a botiga de roba. https://tuit.cat/8hhue

Centre La 

Solana

121 Enginyer/a agrònom Tàrrega 06/09/2021
Tècnic de suport campanyes DAN i DUN. Durada: 

Octubre - Maig

Enviar CV att Oleguer a 

ogarriga@uniopagesos.cat
Agroxarxa

122 Enginyer/a agrònom Cervera 06/09/2021
Tècnic de suport campanyes DAN i DUN. Durada: 

Octubre - Maig

Enviar CV att Oleguer a 

ogarriga@uniopagesos.cat
Agroxarxa

123
Administratiu/va 

Comptable
Vilagrassa 02/09/2021

Jornada a temps parcial matí i possibilitat de jornada 

completa. Contracte indefinit, incorporació 

immediata. Experiència d’1 any en lloc similar, i 

formació en administració / finances. Nivell alt de 

castellà i català. Valorable coneixements A3CON.

r.farre@asgtrans.com TOT

124
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

125
Teleoperador/a a call 

center
Lleida 09/08/2021

Recepció i emissió de trucades, ús de software i 

hardward, gestió de tràmits en funció dels protocols. 

Català, castellà i anglés.

imartinez@aspid.cat ASPID

126 Forner/a Castellserà 09/08/2021
Persona per donar un suport en la elaboració de pa i 

brioxeria. Jornada completa
gminguell@aspid.cat ASPID

127
Transportista de bestiar 

viu (Ref. 217)
Bellpuig 02/08/2021

Transport, càrrega i descàrrega de bestiar i neteja i 

cura del camió
http://scur.cat/9BXCM3

Centre la 

Solana

128
Maquinista Planta 

Envasadora
Tàrrega 09/06/2021

Experiència demostrable i valorable estudis de CFGM 

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

Enfoc - Grup 

Alba

http://scur.cat/4YEH89
https://tuit.cat/8hhue
https://cutt.ly/XiXhx4F
http://scur.cat/9BXCM3
https://cutt.ly/3zfQ27i



