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

1 Muntador/a alumini Tàrrega 06/04/2024
Experiència de 2 anys muntant i segellant. Valorable 

formació en sector metall. Jornada complerta
https://tuit.cat/q63M4 EUROFIRMS

2

Monitors/es cases de 

Colònies Temporada 

Escolar

Província de 

BCN, Girona i 

Lleida

30/04/2022

Estades de 3-5 dies a un dels nostres centres. 

Realitzem estades amb grups de totes les edats, amb 

activitats d'aventura, creatives, jocs de nit i de 

coneixença. Experiència 1 any en el món del lleure. 

seleccio@rosadelsvents.es TOT

3 Comercial Asseguradora Cervera 21/04/2022

L'asseguradora Generali cerca una persona 

interessada en desenvolupar una trajectòria estable 

a la zona de Cervera i comarca.

ocupacio@cerverapaeria.cat TOT

4 Auxiliar Adminisratiu/va Cervera 21/04/2022

Per fer tasques de facturació, tramitació de 

documentació i suport administratiu. S'ofereix feina 

estable de mitja jornada matí i possibilitat de 

flexibilitat horària.

ocupacio@cerverapaeria.cat TOT

5
Administratiu/va 

Comptable
Cervera 21/04/2022

Amb estudis de CFGM/CFGS i experiència mínim de 

dos anys. Jornada partida de 40h. Incorporació 

immediata.

ocupacio@cerverapaeria.cat TOT

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.

11 d'abril de 2022

https://tuit.cat/q63M4
mailto:seleccio@rosadelsvents.es
mailto:ocupacio@cerverapaeria.cat
mailto:ocupacio@cerverapaeria.cat
mailto:ocupacio@cerverapaeria.cat


6 Peó Bellpuig 11/04/2022

Per empresa agroalimentària. Amb experiència en 

preparació de mescles, ensacat i càrrega i 

descàrrega. ESO finalitzada i carnet de carretó. 

Jornada complerta a torns rotatius

https://tuit.cat/3oimM EUROFIRMS

7
Mecànic/a de vehicles 

pesats
Lleida 11/04/2022

Manteniment preventiu i correctiu de la flota de 

vehicles.
https://cutt.ly/YFvxcc7

Enfoc - Grup 

Alba

8

Tècnic/a atenció a 

persones en situació de 

dependència

Urgell 11/04/2022
Personal per residència geriàtrica. Titulació mínima 

per complir amb els requisits (CP, CFGM i CFGS).
https://cutt.ly/EI1tjbH

Enfoc - Grup 

Alba

9
Personal de fusteria i 

instal·lació de parquet
Les Garrigues 11/04/2022

Personal de fusteria o instal·lació de parquet, amb 

possibilitat de desplaçament on requereixi la feina. 

Jornada complerta.

https://cutt.ly/9Ib05Dc
Enfoc - Grup 

Alba

10
Etiquetador/a (valorable 

certificat de discapacitat)

Portella/torrefar

rera
11/04/2022

Campanya de fruita: experiència en sector fruita i 

coneixements d'informàtica.
lmiranda@aspid.cat ASPID

11

Manipulador/a fruita 

(valorable certificat de 

discapacitat)

Portella/torrefar

rera
11/04/2022

Recepcionar fruita i fer els escandalls. Experiència en 

el sector.
lmiranda@aspid.cat ASPID

12

Tècnica/a de laboratori 

(valorable certificat de 

discapacitat)

Portella/torrefar

rera
11/04/2022

Campanya de fruita: experiència en sector fruita i 

coneixements d'informàtica.
lmiranda@aspid.cat ASPID

13
Emmallador/a (valorable 

certificat de discapacitat)

Portella/torrefar

rera
11/04/2022

Campanya de fruita: experiència en sector fruita i 

coneixements d'informàtica.
lmiranda@aspid.cat ASPID

https://tuit.cat/3oimM
https://cutt.ly/YFvxcc7
https://cutt.ly/EI1tjbH
https://cutt.ly/9Ib05Dc


14
Personal per neteja amb 

certificat de discapacitat
Lleida 11/04/2022

Neteja d'instal·lacions, valorable carnet de conduir. 

Horari i jornada segons quadrant.
imartinez@aspid.cat ASPID

15
Encarregat de granja 

avícola
Bellcaire d'Urgell 11/04/2022

Reparació i manteniment per realitzar tasques i 

coordinació de granja avícola. Experiència en tasques 

de cura d'animals. Jornada completa.

mar.lopez@aspid.cat ASPID

16 Personal per hosteleria Anglesola 11/04/2022
Personal d'hosteleria per suport a barra, a sala i a 

cuina. Mitja jornada en horari de nit.
gminguell@aspid.cat ASPID

17 Cuiner/a Tàrrega 11/04/2022
Bar- restaurant de nova obertura busca personal per 

cuina en horari de cap de setmana.
gminguell@aspid.cat ASPID

18 Operari/a textil Cervera 11/04/2022

ESO finalitzada. Jornada complerta. No és requereix 

experiència. Disponibilitat per treballar en torns 

rotatius.

https://acortar.link/TsYT0O Infojobs

19 Personal bentzinera Tàrrega 11/04/2022

Requisits: viure a la comarca de l´Urgell. 

Disponibilitat per treballar en torns rotatius(matí, 

tarda i/o nits).

https://acortar.link/1G3RTu Infojobs

20 Carretoner/a Cervera 11/04/2022
Requisits: carnet de carretoner. Disponibilitat per 

treballar en torns rotatius. Un any d´experiència.
https://acortar.link/UEnmjs Infojobs

https://acortar.link/TsYT0O
https://acortar.link/1G3RTu
https://acortar.link/UEnmjs


21 Admin comercial Mollerussa 11/04/2022 CFGM Administració. Català i castellà. Domini office. https://acortar.link/aVTxXm Infojobs

22 Responsable de taller Tàrrega 11/04/2022
CFGS o Grau ingeniria. Experiència de 3 anys liderant 

i/o coordinant equips.
https://acortar.link/4tNmwu Infojobs

23 Guís i atenció al públic Tàrrega 11/04/2022

Guia de visites i activitats en un centre de marca 

d’una important marca alimentaria catalana. 

Incorporació: de mitjans de juny a mitjans de 

setembre i durant l’any possibilitat de dies puntuals.

https://acortar.link/rQFkoz Feina Activa

24 Cuidador/a de granja Tàrrega 11/04/2022
Les tasques: neteja, cura i alimentació dels animals, i 

neteja i manteniment de les seves estances...
https://acortar.link/XdXCnA Feina Activa

25
Aux. Administratius/vas a 

centres educatius
Urgell 11/04/2022 Veure condicions a l´oferta. https://acortar.link/klmK87 Feina Activa

26 Operari/a deixalleria Lleida 11/04/2022
Jornada complerta, contracte indefinit i experiència 

previa d´un any.
https://acortar.link/m2Uit3 Feina Activa

27 Auxiliar administratiu
Espluga de 

Francolí
11/04/2022

OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places 

d'Auxiliar administratiu. Termini: 27/04/2022
https://bit.ly/3xieVwF

Ajuntament de 

l'Espluga de 

Francolí

28
Conserge de manteniment 

d'edificis

Vilanova del 

Camí
11/04/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Conserge de 

manteniment d'edificis. Termini: 14/04/2022
https://bit.ly/3urE6LE

Ajuntament de 

Vilanova del 

Camí

https://acortar.link/aVTxXm
https://acortar.link/4tNmwu
https://acortar.link/rQFkoz
https://acortar.link/XdXCnA
https://acortar.link/klmK87
https://acortar.link/m2Uit3
https://bit.ly/3xieVwF
https://bit.ly/3urE6LE


29
Auxiliar d'atenció 

domiciliària

Vilanova del 

Camí
11/04/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça d'Auxiliar d'atenció 

domiciliària. Termini: 14/04/2022
https://bit.ly/3joCGeD

Ajuntament de 

Vilanova del 

Camí

30
Conserge de manteniment 

d'instal·lacions esportives

Vilanova del 

Camí
11/04/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Conserge de 

manteniment d'instal·lacions esportives. Termini: 

14/04/2022

https://bit.ly/3rgAWZ5

Ajuntament de 

Vilanova del 

Camí

31
Enginyer/a tècnic/a de 

projectes
Urgell 10/04/2022

Empresa de consultoria medioambiental i projectes 

busca la incorporació d'un/a nou/va tècnic/a per 

ajudar al desenvolupament del projecte empresarial 

de la companyia.

https://cutt.ly/sFvg39V
Infofeina - 

Ref.173476

32 Tècnic/a laboral Urgell 10/04/2022

La persona seleccionada desenvoluparà les seves 

funcions dins el departament laboral d'una 

assessoria.

https://cutt.ly/zA3to66
Infofeina - ref. 

172503

33
Instal·lador/a de plaques 

fotovoltaiques
Mollerussa 09/04/2022

Realització d'instal·lacions fotovoltaiques 

d'autoconsum, industrials i manteniments.
https://cutt.ly/hDzLsUb

Infofeina - 

Ref. 172142

34
Atenció a les visites i 

vigilància Sales de Museu
Castellserà 08/04/2022 Formació en Turisme i/o en Gestió Cultural

lacasadelsangels@maglari.c

om

Consell 

Comarcal de 

l'Urgell

35 Operari/a pintura Granyanella 08/04/2022

Experiència d'1 any en pintura sector metall. ESO 

finalitzada. Català i castellà correctes. Jornada parcial 

16h/setmana

https://tuit.cat/m6i00 EUROFIRMS

36 Operari/a pintura Granyanella 08/04/2022

Experiència de 2 anys emmassillant imprimant i 

pintant a pistola. Formació GM en metall o similar. 

Català i castellà correctes. Jornada parcial de 

16h/setmana

https://tuit.cat/V7UrC EUROFIRMS

https://bit.ly/3joCGeD
https://bit.ly/3rgAWZ5
https://cutt.ly/sFvg39V
https://cutt.ly/zA3to66
https://cutt.ly/hDzLsUb
mailto:lacasadelsangels@maglari.com
mailto:lacasadelsangels@maglari.com
https://tuit.cat/m6i00
https://tuit.cat/V7UrC


37 Enginyer/a Industrial Tàrrega 08/04/2022

Per empresa sector comerç. Experiència de 2 anys. 

Grau en Enginyeria Industrial o similar. Jornada 

complerta

https://tuit.cat/tN4c6 EUROFIRMS

38 Terapeuta Ocupacional Urgell 08/04/2022

Tasques: entrenament, manteniment i 

desenvolupament de les activitats de la vida diària 

bàsiques i instrumentals de les persones residents i 

usuàries del centre.

https://cutt.ly/bSQ27bw
Infofeina - Ref. 

172688

39 Responsable de compres Pla d'Urgell 08/04/2022

Compres de material i subministres, gestionant i 

coordinant amb tots els departaments el procés a 

seguir.

https://cutt.ly/XAmAZME
Infofeina - Ref. 

172345

40

Professor/Docent per 

impartir Certificats de 

Professionalitat en 

indústries càrniques i 

La Segarra 08/04/2022

Professional del sector per impartir formació en 

Certificats de Professionalitat de nivell 1 i 2. 

Docència, seguiment i avaluació del procés 

d'aprenentatge de l'alumnat.

https://cutt.ly/mAmSW43
Infofeina - Ref. 

172306

41 Gerent de negoci Urgell 08/04/2022
Persona per gestionar el dia a dia de dos petites 

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

Infofeina - 

Ref. 171282

42 Personal de transport Tàrrega 08/04/2022
Transportista furgoneta. Repartiment de mercaderies 

àmbit provincial/autonòmic i càrrega i descàrrega.
https://cutt.ly/IAmFXWc

Enfoc - Grup 

Alba

43 Operari/a de fàbrica Térmens 08/04/2022

Control del procés automatitzat, registre d'averies, 

supervisió en línia entre altres tasques. Jornada 

completa. CFGM en electricitat o manteniment.

https://cutt.ly/jFc8jeE Randstad

https://tuit.cat/tN4c6
https://cutt.ly/bSQ27bw
https://cutt.ly/XAmAZME
https://cutt.ly/mAmSW43
https://cutt.ly/9PUe7pm
https://cutt.ly/IAmFXWc
https://cutt.ly/jFc8jeE


44 Operari/a de magatzem Tàrrega 08/04/2022

Càrrega i descàrrega de material, ubicació de les 

mercaderies i preparació de comandes. Jornada 

completa i horai partit.

https://cutt.ly/TFc8Fec Randstad

45 Dependent/a Mollerussa 08/04/2022

Funcions seran l'assessorament i la venda de serveis 

Vodafone als nostres clients, tant en captació com en 

fidelització: la gestió de contractes, tramitació i 

seguiment de les operacions.

https://acortar.link/NfnLsA Infojobs

46
Personal de restaurant 

(cambrer/a i cuiner/a)
Cervera 08/04/2022

Important empresa de restauració precisa 

CAMBRERS, CUINERS, AJUDANTS i AUX NETEJA per a 

restaurant situat en l'autovia A-II, a l'altura de 

Fonolleres.

https://acortar.link/bLlZQe Infojobs

47 Aux. Administratiu/va Cervera 08/04/2022

Iberspa, empresa líder en la fabricació d'Spas i 

productes d'hidromassatge ubicada a Cervera precisa 

incoporar un/a auxiliar d'administració. CFGS i 

experiència d´un any.

https://acortar.link/px1Wyt Infojobs

48 Mecànic/a Mollerussa 08/04/2022 CFGS o CFGM i experiència. https://acortar.link/VXp0cK Infojobs

49 Responsable magatzem Cervera 08/04/2022 Veure condicions a l´oferta. https://acortar.link/9jJ5PL Infojobs

50
Operari/a taller oficial de 

2n i de 1a
Tàrrega 08/04/2022

Empresa de transformació del metall necessita 

incorporar Oficials 2ª per la fabricació de maquinària 

i estructures metàl·liques i/o ensamblatge dels seus 

productes.

https://acortar.link/1hrvjX Feina Activa

51 Delinenant Industrial Tàrrega 08/04/2022 Mirar detalls a l'enllaç https://bit.ly/3jrUcyA ISPROX

https://cutt.ly/TFc8Fec
https://acortar.link/NfnLsA
https://acortar.link/bLlZQe
https://acortar.link/px1Wyt
https://acortar.link/VXp0cK
https://acortar.link/9jJ5PL
https://acortar.link/1hrvjX
https://bit.ly/3jrUcyA


52
Responsable Lean 

Manufacturan i Producció
Bellpuig 07/04/2022

Experiència en sectors industrials i sector 

automotive, LeanManufacturing i Six Sigma . 

Llicenciatura o Grau en Enginyeria Industrial o 

similar. Coneixements d'informàtica i AUTOCAD. 

https://tuit.cat/n5Lvq ADECCO

53 Comercial Agramunt 07/04/2022

Experiència de 2 anys. GM en Administració, Comerç 

o similar. Català i castellà correcte. Jornada 

complerta

https://tuit.cat/rdmyB EUROFIRMS

54 Recanvista Bellpuig 07/04/2022

Experiència de 2 anys. ESO finalitzada. Coneixements 

d'Excel i Ofimàtica, Mecànica i Electricitat. Català i 

castellà parlat i escrit. Jornada complerta

https://tuit.cat/b3coX EUROFIRMS

55 Auxiliar de Qualitat Mollerussa 07/04/2022

Per empresa càrnica. 1 any d'Experiència en Control 

de producció. ESO finalitzada. Formació en Industria 

Alimentària o Similar. Jornada complerta.

https://tuit.cat/dt6g2 EUROFIRMS

56 Deliniant/a Tàrrega 07/04/2022

Experiència de 2 anys dissenyant. GS en deliniació 

industrial o similar. Coneixements de programes de 

dibuix. Ofimàtica a nivell avançat. Català i castellà 

correctes. Jornada complerta

https://tuit.cat/clopc EUROFIRMS

57 Soldador/a
El Palau 

d'Anglesola
07/04/2022

Experiència de 2 anys en soldadura de fil o similar. 

ESO finalitzada i GM en metall o similar. Català i 

castellà correctes. Jornada complerta

https://tuit.cat/b0vzd EUROFIRMS

58 Educador Social per CRAE
Vilanova de 

Bellpuig
07/04/2022

Formació en Educació Social, Psicologia o Magisteri. 

Permís de conduir B i vehicle. Home, per paritat en el 

lloc de treball. Jornada de tardes i un cap de setmana 

al mes. Contracte indefinit

https://tuit.cat/wv3TR
IMO/GLOBAL 

LLEIDA

59 Xòfer amb carnet C Lleida 07/04/2022
Conducció de vehicle assignat. Carnet C i edat 

compresa entre els 20-40.
https://cutt.ly/cFc4aPS Randstad

https://tuit.cat/n5Lvq
https://tuit.cat/rdmyB
https://tuit.cat/b3coX
https://tuit.cat/dt6g2
https://tuit.cat/clopc
https://tuit.cat/b0vzd
https://tuit.cat/wv3TR
https://cutt.ly/cFc4aPS


60 Aux. Administratiu/va Tàrrega 07/04/2022

Atenció telèfonica, facturació i gestió de comandes. 

CFGM/ CFGS en administratiu. Jornada completa i 

horari partit.

https://cutt.ly/GFc4lCV Randstad

61 Operari/a de fred i calor Lleida 07/04/2022

Instal·lacions de fred i calent en envasadores i forns 

industrials. Experiència en el sector, disponibilitat de 

vehicle propi. Jornada completa i treball a torns.

https://cutt.ly/BFc4Dne Randstad

62
Administratiu/va anb 

idiomes
Tàrrega 07/04/2022

Reclamació de cobros i facturació, recepció i atenció 

als clients i proveïdors. Jornada completa
https://cutt.ly/bFvtOpl

IMAN 

temporing

63 Maquinista Lleida 07/04/2022
Maneig i control de la maquinària de la secció entre 

altres tasques. Jornada completa.
https://cutt.ly/zFvt2eK

IMAN 

temporing

64
Repartidor/a de 

paqueteria
Lleida 07/04/2022

Repartiment de paqueteria amb furgoneta de 

l'empresa, càrrega i descàrrega de mercaderie i 

control d'entregues mitjançant el telèfon mòbil. 

Jornada de 4 dies per setmana.

https://cutt.ly/lFvywjf
IMAN 

temporing

65 Mecànic/a Alcarràs 07/04/2022

Mecànic/a de maquinària agrícola, suport en tasques 

de muntatge i reparació, neteja i organització del 

taller. Jornada completa.

https://cutt.ly/xFvybEO
IMAN 

temporing

66 Administratiu Torà 07/04/2022
OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places 

d'Administratiu. Termini: 27/04/2022
https://bit.ly/3joEYuf

Ajuntament de 

Torà

67

Guia i atenció al públic per 

a un centre de visitants 

(Tàrrega) (Ref. 504)

Tàrrega 07/04/2022

Centre d'Interpretació del Territori necessita 

incorporar personal d'atenció al visitant i 

dinamització d'activitats per la temporada d'estiu.

https://bit.ly/372LAvO
Centre la 

Solana

https://cutt.ly/GFc4lCV
https://cutt.ly/BFc4Dne
https://cutt.ly/bFvtOpl
https://cutt.ly/zFvt2eK
https://cutt.ly/lFvywjf
https://cutt.ly/xFvybEO
https://bit.ly/3joEYuf
https://bit.ly/372LAvO


68 Arquitecte Tècnic Lleida 07/04/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Diplomat arquitecte 

tècnic als Serveis Territorials a Lleida. Termini: 

19/04/2022

https://bit.ly/3E4FN4W
Generalitat de 

Catalunya

69
Tècnic d'orientació 

professional
Distància 07/04/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Tècnic d'orientació 

professional. Termini: 24/04/2022
https://bit.ly/3DZq0UR

Universitat 

Oberta de 

Catalunya

70 Soldador/a Tàrrega 06/04/2022

Experiència soldant amb fil o electrode. Muntatge de 

maquinària, interpretació de plànols i ús de 

maquinaria. Jornada complerta. Contracte temporal 

amb opcions a incorporar-se a l'empresa

https://tuit.cat/7J2XV ADECCO

71 Repartidor/a Tàrrega 06/04/2022

Experiència de 6 mesos repartint. Carnet de conduir i 

vehicle propi. Nivell correcte de català. Incorporació 

immediata. Jornada complerta. Contracte indefinit

https://tuit.cat/nYgOm ADECCO

72 Back Officce Exportació Mollerussa 06/04/2022

Experiència en departament logístic o d'exportació. 

CFGS En Transport i logística o ADE. Nivell avançat 

d'anglès. Jornada complerta. Contracte indefinit

https://tuit.cat/M7aSy ADECCO

73 Repartidor/a Agramunt 06/04/2022
Experiència d'1 any. ESO finalitzada. Carnet C+ CAP 

en vigor. Català i castellà correcte. Jornada complerta
https://tuit.cat/eLyrw EUROFIRMS

74 Soldador/a Castellserà 06/04/2022

Experiència d'1 any soldant TIG-MIG Fil Continu i en 

maquinària agrícola. Formació en soldadura. Jornada 

complerta

https://tuit.cat/3f5OW EUROFIRMS

75 Auxiliar Admnistratiu/va Golmés 06/04/2022

Experiència d'1 any en atenció telefònica, arxiu i 

facturació. GM d'Administració. Domini d'excel i 

ofimàtica. Jornada complerta

https://tuit.cat/9n8v2 EUROFIRMS

76
Responsable oficina 

tècnica
Balaguer 06/04/2022

Empresa dedicada a la instal·lació de finestres i 

tancaments, situada a Balaguer, necessita incorporar 

un/a Responsable Oficina Tècnica.

https://cutt.ly/5FvhnyO
Infofeina - Ref. 

173114

https://bit.ly/3E4FN4W
https://bit.ly/3DZq0UR
https://tuit.cat/7J2XV
https://tuit.cat/nYgOm
https://tuit.cat/M7aSy
https://tuit.cat/eLyrw
https://tuit.cat/3f5OW
https://tuit.cat/9n8v2
https://cutt.ly/5FvhnyO


77 Operari/a industrial Lleida 06/04/2022
Embalar, etiquetar i empaquetar. Torns intensius i 

rotatius.
https://cutt.ly/XFc7nUQ Randstad

78 Educador/a ambiental Lleida 06/04/2022

Educador/a ambiental per atenció a usuàris, registre 

de necessitats, i fer difusió de bons consells 

ambientals. Jornada compelta i horari partit.

https://cutt.ly/UFc7B1z Randstad

79
Tècnic mitjà 

d'acompanyament
Piera 06/04/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Tècnic mitjà 

d'acompanyament. Termini: 16/04/2022
https://bit.ly/3xj0VTx

Ajuntament de 

Piera

80
Dinamitzador de joventut 

i educació
Òdena 06/04/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Dinamitzador de 

joventut i educació. Termini: 03/05/2022
https://bit.ly/3DZ8mAu

Ajuntament 

d'Òdena

81
Conserge d'escola - 

operari de manteniment
Òdena 06/04/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Conserge d'escola - 

operari de manteniment. Termini: 03/05/2022
https://bit.ly/3v93AfN

Ajuntament 

d'Òdena

82
Tècnic d'administració 

general
Lleida 06/04/2022

OFERTA PÚBLICA: 3 places de Tècnic d'administració 

general. Termini: 21/04/2022
https://bit.ly/3JtnWFN

Diputació de 

Lleida

83
Assesor/a Venedor/a 

mobles de cuina i banys
Tàrrega 05/04/2022 Grau en Disseny d'Interiors  rrhh@seguiclima.com

Consell 

Comarcal de 

l'Urgell

https://cutt.ly/XFc7nUQ
https://cutt.ly/UFc7B1z
https://bit.ly/3xj0VTx
https://bit.ly/3DZ8mAu
https://bit.ly/3v93AfN
https://bit.ly/3JtnWFN


84
Conductor/a Recollida 

Residus

Bellpuig i 

Balaguer
05/04/2022

Carnet B, C+ CAP. Valorable experiència prèvia. 

Jornada complerta a torns.
https://tuit.cat/4Ntly

IMO/GLOBAL 

LLEIDA

85
Tècnic/a comercial 

energies renovables
Mollerussa 05/04/2022

Treball indefinit amb una sector en creixement.

Bon ambient laboral.
https://cutt.ly/xFvhCOW

Infofeina - Ref. 

173343

86 Export & Logistics Officer Pla Urgell 05/04/2022
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

87 Peó de la construcció
Puigvert de 

Lleida
05/04/2022 Suport en tasques de construcció. Jornada completa. https://cutt.ly/LFvq7mE Randstad

88 Auxiliar de laboratori Tàrrega 05/04/2022

Analítiques de control de qualitat dels productes, de 

les aigües de les calderes, control d'aigües EDAR 

entre altres. CFGS en tècnic de laboratori, jornada 

completa i horari intensiu.

https://cutt.ly/YFvwxSs Randstad

89 Soldador/a TIG Tàrrega 05/04/2022
Interpretació de plànols, soldadura en TIG i fil, 

muntatge i ús d'eines. Jornada completa.
https://cutt.ly/dFvwC3W Randstad

90 Soldador/a TIG Agramunt 05/04/2022
Interpretació de plànols, soldadura en TIG i fil, 

muntatge i ús d'eines. Jornada completa.
https://cutt.ly/5Fvw64i Randstad

91 Operari/a de basures Lleida 05/04/2022 Recollida d'escombraries. https://cutt.ly/ZFveT4Y Randstad

https://tuit.cat/4Ntly
https://cutt.ly/xFvhCOW
https://cutt.ly/fAqebZR
https://cutt.ly/LFvq7mE
https://cutt.ly/YFvwxSs
https://cutt.ly/dFvwC3W
https://cutt.ly/5Fvw64i
https://cutt.ly/ZFveT4Y


92

Dependent/a Caseta 

Piortècnia 18/06/2022-

23/06/2022

Cervera 05/04/2022

Es necessiten persones a la província de LLeida, 

majors de 18 anys, per a la venda de pirotècnia. 

Requisits: ESO, català/castellà, experiència atenció 

públic. Disposar de mitjans de transport per arribar 

ocupacio@cerverapaeria.cat TOT

93 Reposador/a Cervera 05/04/2022

Supermercat precisa reposadors/res a jornada 

completa per a substitucions de vacances, etc. de 

dilluns a diumenge 5 dies a la setmana. Torns matí i 

tarda. Horari de 7.30 a 15 i 15 a 22.30h. Carnet de 

ocupacio@cerverapaeria.cat TOT

94 Subaltern Lleida 05/04/2022
OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Subaltern al Servei de 

Coordinació de la Xarxa d'Arxius Comarcals, a Lleida. 
https://bit.ly/3v68gD7

Generalitat de 

Catalunya - 

95 Salut Pública Lleida 05/04/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Titulat superior 

especialitat salut pública a la Subdirecció Regional a 

Lleida i Alt Pirineu i Aran. Termini: 15/04/2022

https://bit.ly/3rhbtia
Generalitat de 

Catalunya

96 Tècnic de gestió Lleida 05/04/2022
OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Tècnic de gestió al 

Centre de Lleida. Termini: 15/04/2022
https://bit.ly/3vst34f

Institut 

Nacional 

d'Educació 

Física de 

97 Cambrer/a Tàrrega 04/04/2022 Per fer de cambrer/a de maig a setembre
CV a Plaça dels Àlbers, 10 

Tàrrega

Consell 

Comarcal de 

l'Urgell

98 Operari/a de Producció Bellpuig 04/04/2022

Per empresa del metall. Experiència de 2 anys en el 

sector industrial . Carnet de carretó i pont grua en 

vigor. ESO finalitzada. Jornada complerta . Torns 

rotatius

https://tuit.cat/z2WIY EUROFIRMS

99 Operari/a del metall Cervera 04/04/2022

Experiència de 2 anys en el sector metall. Carnet de 

carretó elevador i pont grua. ESO finalitzada. Jornada 

complerta

https://tuit.cat/20fgX EUROFIRMS

100 Operari/a maquinista Cervera 04/04/2022

Per empresa càrnica. Experiència d'1 any en control 

de la producció i reparacions. CM o GS en Processos 

Industrials o similars. Jornada complerta a torns 

https://tuit.cat/uxgck EUROFIRMS

101 Oficial Soldador/a Granyanella 04/04/2022

Experiència soldant TIG-MIG Fil Continu i muntatge 

d'estructures. ESO finalitzada. Català i castellà 

correctes. Jornada complerta

https://tuit.cat/ip4g5 EUROFIRMS

mailto:ocupacio@cerverapaeria.cat
mailto:ocupacio@cerverapaeria.cat
https://bit.ly/3v68gD7
https://bit.ly/3rhbtia
https://bit.ly/3vst34f
https://tuit.cat/z2WIY
https://tuit.cat/20fgX
https://tuit.cat/uxgck
https://tuit.cat/ip4g5


102 Soldador/a Montgai 04/04/2022

Experiència de 2 anys en TIG Fil Continu. ESO 

finalitzada. Català i castellà correctes. Jornada 

complerta

https://tuit.cat/exbRv EUROFIRMS

103 Infermer/a salut Tàrrega 04/04/2022
Llar Alba - Titulació mínima diplomatura o grau 

d'infermeria.
https://cutt.ly/NI1wCbT

Enfoc - Grup 

Alba

104 Operari/a de neteja Tàrrega 04/04/2022
Imprescindible carnet de conduir, disponibilitat 

immediata i flexibilitat horaria.
https://cutt.ly/wPu3ju9

Enfoc - Grup 

Alba

105 Instal·ladors/es Cervera 04/04/2022

Integrat en l'equip de muntatges, realitzarà 

instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum i parcs de 

generació. Executarà tots els treballs d'instal·lació, 

https://cutt.ly/lPu3I8c
Enfoc - Grup 

Alba

106
Agent comercial 

d'assegurances

Província de 

Lleida
04/04/2022

Assessoerament comercial en materia 

d'assegurances

Competències per al lloc: Coneixements informàtics 

a nivell usuari d'Office.

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

Alba

107
Ajudant de cuina i 

cambrer/a
Bellpuig 04/04/2022

Valorable experiència prèvia amb tasques d'ajudant 

de cuina. Persona polivalent. Caps de setmana.
https://cutt.ly/JAmCKgv

Enfoc - Grup 

Alba

108
Auxiliar informador per a 

l'Oficina de Turisme
Montblanc 04/04/2022

OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places 

d'Auxiliar informador per a l'Oficina de Turisme. 

Termini: 04/05/2022

https://bit.ly/3rkdOJ9
Ajuntament de 

Montblanc

109
Oficial/a de perruqueria 

(Ref.480)
Tàrrega 04/04/2022

Domini de les diferents tècniques de color, tallats 

home/dona i tasques pròpies d'un oficial/a.
http://scur.cat/8K8G55

Centre la 

Solana

110
Ajudant de cambrer/a 

(Tàrrega) (Ref. 468)
Tàrrega 04/04/2022

Preparació i organització de les taules, i de tot el 

servei de taula. Rebre i acomodar la clientela.
http://scur.cat/X0CEK3

Centre la 

Solana

111 Jardiner/a (Ref. 478) Tàrrega 04/04/2022 Manteniment i construccions de jardins. http://scur.cat/7BJZPE
Centre la 

Solana

https://tuit.cat/exbRv
https://cutt.ly/NI1wCbT
https://cutt.ly/wPu3ju9
https://cutt.ly/lPu3I8c
https://cutt.ly/XiXhx4F
https://cutt.ly/JAmCKgv
https://bit.ly/3rkdOJ9
http://scur.cat/8K8G55
http://scur.cat/X0CEK3
http://scur.cat/7BJZPE


112 Cuiner/a (Ref. 473) Tàrrega 04/04/2022

Elaboració de partides, inventaris i controls de 

materials, mercaderies, i Gestionar Fitxes Tècniques 

de producció

http://scur.cat/XXYY9X
Centre la 

Solana

113

Ajudant de cambrera 

(Vallbona de les Monges) 

(Ref. 479)

Vallbona de les 

Monges
04/04/2022

Atenció al públic

Neteja i manteniment de l'establiment.

Servei de barra

http://scur.cat/DD976X
Centre la 

Solana

114

Operari/Operària de 

transformació del metall 

(Tàrrega) (Ref. 494)

Tàrrega 04/04/2022

Soldadura TIG i MIG

Producció de peces metàl·liques a mida

Interpretació mapes i ordres de treball

Nocions d'electromecànica

http://scur.cat/73AY49
Centre la 

Solana

115
Instal·lador amb domini 

d'electricitat, climatització 
Tàrrega 04/04/2022

Instal·lador amb domini d'electricitat, climatització i 

fontaneria (Tàrrega) (Ref. 439)
http://scur.cat/4H4D23

Centre la 

Solana

116 Cuiner/a (Ref. 493) Tàrrega 04/04/2022
Elaboració de partides del menú. Realitzar inventaris 

i controls de materials, mercaderies,etc. Gestionar 
http://scur.cat/XH4A73

Centre la 

Solana

117
Electricitat (Tàrrega) (Ref. 

496)
Tàrrega 04/04/2022

Muntar aparells, mecanismes, equips, quadres de 

maniobra i control elèctric. Instal·lar tubs i passar 

cables.

http://scur.cat/X65BNC
Centre la 

Solana

118
Repartidor/a de butà (Ref. 

486)
Tàrrega 04/04/2022

Organitza la ruta de transport en funció de la 

comanda i la ubicació del domicili on ha de fer el 

lliurament.

http://scur.cat/X0ZKY7
Centre la 

Solana

119 Recanvista (Ref. 483) Tàrrega 04/04/2022

Buscar referències peces, Subministrar peces de 

recanvi, Control estoc, Facturació, Recepció de taller, 

Atenció telefònica

http://scur.cat/M8ZL3D
Centre la 

Solana

http://scur.cat/XXYY9X
http://scur.cat/DD976X
http://scur.cat/73AY49
http://scur.cat/4H4D23
http://scur.cat/XH4A73
http://scur.cat/X65BNC
http://scur.cat/X0ZKY7
http://scur.cat/M8ZL3D


120
Peó agrari/a (Llorenç de 

Rocafort) (Ref. 452)

Llorení de 

Rocafort
04/04/2022

Es busca persona per poder desenvolupar tasques 

agrícoles i puntualment, tasques ramaderes a la zona 

de Llorenç de Rocafort.

http://scur.cat/EN7KBG
Centre la 

Solana

121
Cuiner/a de caps de 

setmana (Torà) (Ref. 500)
Torà 04/04/2022

Preparació dels productes

Cocció i preparació de plats i els acompanyaments
http://scur.cat/65G80H

Centre la 

Solana

122
Cambrer/a de caps de 

setmana (Torà) (Ref. 501)
Torà 04/04/2022

Preparar i organitzar les taules, cadires i tot el servei 

de taula. Rebre i acomodar la clientela.
http://scur.cat/CLGENX

Centre la 

Solana

123
Cuiner/a (Tàrrega) (Ref. 

502)
Tàrrega 04/04/2022

La mise en place: Preparar els productes abans del 

servei. Cocció i preparació dels plats i 

l'acompanyament.

http://scur.cat/JDLGNX
Centre la 

Solana

124
Cambrer/a (Tàrrega) (Ref. 

503)
Tàrrega 04/04/2022

Preparació i manteniment de la sala. Preparar i servir 

begudes. Realitzar tasques de neteja.
http://scur.cat/XLX8M7

Centre la 

Solana

125
Muntador estructures 

metàl·liques (Ref. 484)
Bellpuig 04/04/2022 Muntatge d'instal·lacions d'estructures metàl·liques http://scur.cat/M089EH

Centre la 

Solana

http://scur.cat/EN7KBG
http://scur.cat/65G80H
http://scur.cat/CLGENX
http://scur.cat/JDLGNX
http://scur.cat/XLX8M7
http://scur.cat/M089EH


126 Responsable Producció Tàrrega 04/04/2022 Mirar detalls a l'enllaç https://bit.ly/3E15Ae8 ISPROX

127 Tècnic/a de laboratori Tàrrega 03/04/2022

Tasques: Preparació matèries primes, recollida de 

mostres pel corresponent anàlisi en el laboratori. 

registre i informe de mostres, gestió i compra de 

reactius, centre altres

https://acortar.link/cPe3MV Feina Activa

128
Gestor/a d'activitats i 

projectes

Servei de Suport 

al Dol de Ponent
01/04/2022

Estudiant de darrer curs o amb títol de Psicologia, 

Treball Social o similars. Interès en el tercer sector. 

Jornada de 20 h setmanals ampliable a mitja jornada.

info@suportaldol.org

Consell 

Comarcal de 

l'Urgell

129 Administratiu/va Agramunt 01/04/2022

Per empresa distribuïdora. Amb experiència de 2 

anys, amb GM o GS en administració. Català i castellà 

correctes. Jornada complerta

https://tuit.cat/xDE4Y EUROFIRMS

130 Operari/a de Producció
Castellnou de 

Seana
01/04/2022

Per empresa alimentària; amb experiència de 2 anys 

en sector industrial. ESO finalitzada. Carnet de 

carretó elevador vigent. Jornada complerta a torns 

https://tuit.cat/UEFOP EUROFIRMS

131
Adjunt/a de Producció i 

manteniment
Cervera 01/04/2022

Per empresa càrnica, amb experiència de 2 anys com 

a responsable de Producció. CFGS en Mecànica o 

similar. Català i castellà. Jornada complerta a torns

https://tuit.cat/u1YIB EUROFIRMS

132 Electrecista Industrial Mollerussa 01/04/2022

Per empresa càrnica. Experiència de 2 anys en 

instalació, manteniment i reparacions d'instalacions. 

GS en Electricitat. Jornada complerta. Horari a torns 

rotatius

https://tuit.cat/NQdK6 EUROFIRMS

133 Comercial alimentació
zona Pallars i 

Urgell
01/04/2022

valorable CFGM Cuina i gastronomia, CFGM Serveis 

en Restauració o similar.
https://acortar.link/l7eXYx Optima

https://bit.ly/3E15Ae8
https://acortar.link/cPe3MV
mailto:info@suportaldol.org
https://tuit.cat/xDE4Y
https://tuit.cat/UEFOP
https://tuit.cat/u1YIB
https://tuit.cat/NQdK6
https://acortar.link/l7eXYx


134
Peó de la brigada d'obres i 

serveis
Veciana 01/04/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Peó de la brigada 

d'obres i serveis. Termini: 19/04/2022
https://bit.ly/3Kpu96V

Ajuntament de 

Veciana

135 Secretaria Mollerussa 01/04/2022
OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Secretari. Termini: 

21/04/2022
http://scur.cat/X0GXDY

Consell 

Comarcal del 

Pla d'Urgell

136
Tècnic/a especialista en 

Ocupació
Lleida 01/04/2022

OFERTA PÚBLICA: 35 places d'Escala tècnica de gestió 

d'organismes autònoms, especialitat Ocupació. 

Termini: 03/05/2022

http://scur.cat/484A4Z

Ministerio de 

Trabajo y 

Economía 

Social

137
Administratiu/va atenció 

al client (temporal)
Guissona 01/04/2022

Atenció al client (via mail i telefónicament)Resolució 

d'incidències i dubtes
http://scur.cat/AXJZ4C BonÀrea

138 Controller Financer Belllpuig 01/04/2022 Mirar detalls a l'enllaç https://bit.ly/3KwrHvs ISPROX

139 Infermer/a Residència Balaguer 31/03/2022
Graduat/a en Infermeria per residència de gent gran. 

Jornada complerta. Contracte Indefinit
https://tuit.cat/jdOab

EULEN/FLEXIPL

AN

140 Educador/a Social Balaguer 31/03/2022

Per Residència de Gent Gran. Grau o Diplomatura en 

Educació Social. Experiència d'1 any . Contracte 

Indefinit. Jornada Parcial

https://tuit.cat/9zvz5
EULEN/FLEXIPL

AN

https://bit.ly/3Kpu96V
http://scur.cat/X0GXDY
http://scur.cat/484A4Z
http://scur.cat/AXJZ4C
https://bit.ly/3KwrHvs
https://tuit.cat/jdOab
https://tuit.cat/9zvz5


141 Arquitecte/a tècnic/a Balaguer 31/03/2022

Empresa de tancaments. Formació en Arquitectura, 

Sobreestant, Enginyeria...Experiència de 3 anys. 

Coneixement avançat d'Officce ,CAD i altres 

programes. Permís B i vehicle. Contracte indefinit a 

temps complert

https://tuit.cat/s874h
IMO/GLOBAL 

LLEIDA

142 Director/a de restaurant
comarca 

Noguera
31/03/2022

Persona responsable, organitzada, honesta, 

autosuficient, amb bona presencia, empàtica, amb 

capacitat de planificació i de gestió d’equips

https://acortar.link/pzBozJ Optima

143
Responsable de qualitat 

de magatzem
Agramunt 30/03/2022

Per empresa distribuidora. Experiència de 2 anys 

com a responsable de qualitat en magatzems. Carnet 

de carretó elevador. Català i castellà correcte. 

Jornada complerta

https://tuit.cat/u2B5j EUROFIRMS

144 Conductor/a camió Grua Anglesola 30/03/2022

Per empresa de peces metal.liques. Experiència de 2 

anys. Carnet C+ Certificat CAP. Formació en grua 

autocargant. Valorable formació en metall. ESO 

finalitzada. Català i Castellà escrit i parlat. Jornada 

https://tuit.cat/Lq1l5 EUROFIRMS

145 Electrecista Anglesola 30/03/2022

Per empresa del metall. Experiència de 5 anys en 

muntatge i cablejats. GM o GS en Electricitat o 

similar. Català i castellà correctes. Jornada Complerta

https://tuit.cat/xPz5y EUROFIRMS

146 Paleta Anglesola 30/03/2022
Experiència de 2 anys com a paleta en rehabilitació i 

obra nova. ESO finalitzada. Català i castellà correctes.
https://tuit.cat/8gEy1 EUROFIRMS

147 Soldador/a Cervera 30/03/2022

Experiència de 2 anys en TIG-TAG-Fil Continu, Plegat 

de xapa i interpretació de plànols. Jornada 

complerta.

https://tuit.cat/K7V10 EUROFIRMS

148 Electromecànic/a Mollerussa 30/03/2022

Per empresa càrnica, amb experiència de 3 anys. GS 

en Electromecànica o similar. Coneixements 

d'electrònica i automatismes industrials. Jornada 

complerta

https://tuit.cat/trUl4 EUROFIRMS

https://tuit.cat/s874h
https://acortar.link/pzBozJ
https://tuit.cat/u2B5j
https://tuit.cat/Lq1l5
https://tuit.cat/xPz5y
https://tuit.cat/8gEy1
https://tuit.cat/K7V10
https://tuit.cat/trUl4


149 Mecànic/a Tàrrega 30/03/2022

Empresa del metall. Experiència de 2 anys en 

reparació de màquines de fred i hosteleria. Carnet de 

manipulador de màquines de fred. Coneixements en 

mecànica, electronica i electricitat. Jornada 

https://tuit.cat/O3OeL EUROFIRMS

150
2 encarregats/des de 

magatzem

Provincia de 

Lleida
30/03/2022 Experiència de més de 5 anys https://acortar.link/gCCyQx

Montañés i 

Solé

151 Administratiu
Pobla de 

Claramunt
30/03/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça d'Administratiu. Termini: 

13/04/2022
http://scur.cat/53G4J3

Ajuntament de 

la Pobla de 

Claramunt

152 Auxiliar administratiu Verdú 30/03/2022
OFERTA PÚBLICA: 1 plaça d'Auxiliar administratiu. 

Termini: 14/04/2022
http://scur.cat/AL87DL

Ajuntament de 

Verdú

153 Enginyer/a de vendes Lleida 29/03/2022

capacitat d’anàlisi i planificació, capacitat de 

comunicació, responsable, perseverança, implicada, 

flexible i resolutiva.

https://acortar.link/rfoJfM Optima

154 Agent de la Policia Local Alcarràs 29/03/2022
OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places d'Agent 

de la Policia Local. Termini: 19/04/2022
http://scur.cat/4J380A

Ajuntament 

d'Alcarràs

155 Perruquer/a Agramunt 28/03/2022

Persona amb experiència, ganes de treballar, 

capacitat d'adaptació i flexibilitat. Horari: els 

divendres de 9 a 19h. I dissabtes matí. Amb 

possibilitats d'ampliar horari més endavant.

gemmatorra1974@gmail.co

m

Consell 

Comarcal de 

l'Urgell

156 Operari/a metall Cervera 28/03/2022

Experiència de 2 anys en el sector metall. ESO 

finalitzada. Coneixements de mecànica. Carnet de 

carretó elevador i Pont Grua. Català i castellà 

correctes. Jornada complerta a torns rotatius

https://tuit.cat/K6Trx EUROFIRMS

https://tuit.cat/O3OeL
https://acortar.link/gCCyQx
http://scur.cat/53G4J3
http://scur.cat/AL87DL
https://acortar.link/rfoJfM
http://scur.cat/4J380A
mailto:gemmatorra1974@gmail.com
mailto:gemmatorra1974@gmail.com
https://tuit.cat/K6Trx


157 Torner/a Mollerussa 28/03/2022
Experiència de 5 anys com a torner/a. GM en Metall. 

Català i castellà correces. Jornada complerta.
https://tuit.cat/npfgT EUROFIRMS

158 Auxiliar administratiu Torrefarrera 28/03/2022
OFERTA PÚBLICA: Borsa de treball de places 

d'Auxiliar administratiu. Termini: 18/04/2022
http://scur.cat/AEX5DY

Ajuntament de 

Torrefarrera

159 Cap agrari Albagés 25/03/2022

imprescindible aportar experiència, mínima de 3 

anys, com a tècnic agrícola o en relació directa amb 

finques agrícoles.

https://acortar.link/gKO8QB Optima

160 Administrativa laboral Lleida 25/03/2022
Jornada completa: de dill a dij de 8:30 a 18h (1h per 

dinar) / els divendres i dos mesos d’estiu de 8 a 15h.
https://acortar.link/8qMNoy

Montañés i 

Solé

161
Recerca i Investigació 

social
Lleida 25/03/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça de Personal per realitzar 

tasques relacionades amb el projecte de recerca 

Càtedra d'Innovació Social. Termini: 26/04/2022

http://scur.cat/6PEE2H
Universitat de 

Lleida

162 Encarregat/da de camp zona Fraga 24/03/2022

gestionar les hectàrees de terreny cultivable i la 

matèria prima necessària per a cobrir les necessitats 

de producció de la fàbrica situada a l’entorn de 

Fraga.

https://acortar.link/upqHMy
Montañés i 

Solé

163
Oficial 2a - Serveis 

generals
Agramunt 24/03/2022

OFERTA PÚBLICA: 2 places d'Oficial 2a - Serveis 

generals. Termini: 13/04/2022
http://scur.cat/XXYE3D

Ajuntament 

d'Agramunt

https://tuit.cat/npfgT
http://scur.cat/AEX5DY
https://acortar.link/gKO8QB
https://acortar.link/8qMNoy
http://scur.cat/6PEE2H
https://acortar.link/upqHMy
http://scur.cat/XXYE3D


164 Peó - Serveis generals Agramunt 24/03/2022
OFERTA PÚBLICA: 3 places de Peó - Serveis generals. 

Termini: 13/04/2022
http://scur.cat/MEA0M3

Ajuntament 

d'Agramunt

165 Operari polivalent
Torre de 

Claramunt
24/03/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça d'Operari polivalent. 

Termini: 14/04/2022
http://scur.cat/7643Y3

Ajuntament de 

la Torre de 

Claramunt

166 Oficial 2a paleta
Torre de 

Claramunt
24/03/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça d'Oficial 2a paleta. Termini: 

14/04/2022
http://scur.cat/GMXHA9

Ajuntament de 

la Torre de 

Claramunt

167 Deliniant/a Tàrrega 23/03/2022

Experiència en disseny industrial. Domini d'Autocada, 

Invernor o Solid Works.Contracte temporal i possible 

incorporació. Jornada complerta.

https://tuit.cat/9K8ND ADECCO

168
Soldador/a (Granyanella) 

(Ref. 495)
Granyanella 23/03/2022

Soldadura amb fil continu/electrode/ soldadura 

inoxidable/ TIC/ MIG-MAG
http://scur.cat/M2JFDA

Centre la 

Solana

169 Dependenta floristeria Mollerussa 22/03/2022 Bon tracte amb els clients. Disponibilitat immediata webponcella@gmail.com

Borsa Jove de 

Treball del Pla 

d'Urgell

170 Recanvista Tàrrega 21/03/2022

Fromació professional Grau Superior, valorable 

disposar de coneixements tècnics en el camp de la 

mecànica, bones aptituds administratives i 

orgenitzatives. Esperiència mínima 1-2 anys.

https://cutt.ly/hA3iwS6
Enfoc - Grup 

Alba

171 Operari/ària producció Mollerussa 21/03/2022 viure a Mollerussa o rodalies. Català i castellà escrit.
comercial@carniquesdelpla.

com

Borsa Jove de 

Treball del Pla 

d'Urgell

http://scur.cat/MEA0M3
http://scur.cat/7643Y3
http://scur.cat/GMXHA9
https://tuit.cat/9K8ND
http://scur.cat/M2JFDA
mailto:webponcella@gmail.com
https://cutt.ly/hA3iwS6
mailto:comercial@carniquesdelpla.com
mailto:comercial@carniquesdelpla.com


172 Investigador postdoctoral Lleida 21/03/2022
OFERTA PÚBLICA: 1 plaça d'Investigador 

postdoctoral. Termini: 19/04/2022
http://scur.cat/X25E5D

Universitat de 

Lleida

173 Xofer Nacional(C+E) Agramunt 18/03/2022

Experiència mínima 2 anys. Carnets C+E. 

Disponibilitat immediata. Contracte indefinit, 

Jornada complerta de dilluns a divendres

https://tuit.cat/iI7w6 ADECCO

174 Electromecànic/a Agramunt 18/03/2022

Experiència en manteniment industrial. GM o GS en 

electricitat o electromecànica. Coneixements de 

mecànica, electricitat industrial, hidràulica i 

pneumàtica. Contracte indefinit a temps complert

https://tuit.cat/HxKW7 ADECCO

175
Oficial 1a Brigada de 

neteja

Vilanova del 

Camí
17/03/2022

OFERTA PÚBLICA: 1 plaça d'Oficial 1a Brigada de 

neteja. Termini: 14/04/2022
http://scur.cat/CJYNC6

Ajuntament de 

Vilanova del 

Camí

176
Consultor/a de vendes 

(Ref. 491)
Tàrrega 16/03/2022 Consultor/a de Vendes a l'oficina de Tàrrega(Lleida) http://scur.cat/CAB332

Centre la 

Solana

177
Maquinista Planta 

Envasadora
Tàrrega 14/03/2022

Experiència demostrable i valorable estudis de CFGM 

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

Enfoc - Grup 

Alba

178
Responsable 

manteniment elèctric
Cervera 10/03/2022

Cal experiència en entorns industrial i gestió 

d'equips. Enginyeria tècnica o CFGS en mecànica, 

mecatrònica, robòtica i automatització. Valorable 

https://tuit.cat/r6wE2 ADECCO

179
Operari/a de magatzem i 

producció (Ref. 487)
Tàrrega 08/03/2022

Registra les entrades i les sortides, incidències, 

comprova la documentació relativa al transport de 

residus.

http://scur.cat/D68H4D
Centre la 

Solana

http://scur.cat/X25E5D
https://tuit.cat/iI7w6
https://tuit.cat/HxKW7
http://scur.cat/CJYNC6
http://scur.cat/CAB332
https://cutt.ly/3zfQ27i
https://tuit.cat/r6wE2
http://scur.cat/D68H4D


180 Esteticista Tàrrega 07/03/2022
Experiència com a esteticien i cera calenta. Jornada 

complerta. Contracte temporal.
https://tuit.cat/3pkFG ADECCO

181 Ajudant de muntatge Tàrrega 07/03/2022
Experiència en el sector metall. Jornada parcial. 

Contracte temporal.
https://tuit.cat/UXG9C ADECCO

182 Recanvista Tàrrega 07/03/2022

Experiència d'1 o 2 anys. Imprescindible Formació 

Professional Superior. Valorable coneixements en 

sector mecànica. Jornada complerta. Contracte 

indefinit

https://tuit.cat/5rxUO ADECCO

183
Administratiu/va de 

Compres
Bellpuig 01/03/2022

Experiència en administració i gestió de compres i 

comptabilitat. Nivell alt d'anglès. Contracte indefinit 

a temps complert

https://tuit.cat/Jfg2a ADECCO

184 Tècnic/a Laboral Mollerussa 01/03/2022 Mirar detalls a l'enllaç https://bit.ly/3E0xSFv ISPROX

185
Tècnic/a Obra 

Internacional
Mollerussa 24/02/2022

Formació CFGS Projectes d'Obra Civil, enginyeria 

civil, Arquitectura o similar. Coneixements avançats 

d'espanyol i anglès. Imprescindible disponibilitat per 

https://tuit.cat/L029b ADECCO

186 Soldador/a Tàrrega 18/02/2022

Amb experiència en soldadura MIG MAG TIG, 

interpretació de plànols i tall i muntatge. Jornada 

complerta, contracte temporal amb possibilitat 

d'incorporació

https://tuit.cat/Orf8G ADECCO

187 Carretoner/a Tàrrega 15/02/2022

Necessari Carnet de carretó elevador. Experiència en 

magatzems i en carretó elevador. Tasques puntuals 

de repartiment. Jornada complerta. Contracte 

https://tuit.cat/UrDd8 ADECCO

188 Ajudant/a de mecànica Tàrrega 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

189 Enginyer/a tècnic/a Tàrrega 09/02/2022

Formació en Enginyeria Industrial, electrònica o 

mecànica. Jornada a temps complert, contracte 

indefinit

https://tuit.cat/yGzru ADECCO

https://tuit.cat/3pkFG
https://tuit.cat/UXG9C
https://tuit.cat/5rxUO
https://tuit.cat/Jfg2a
https://bit.ly/3E0xSFv
https://tuit.cat/L029b
https://tuit.cat/Orf8G
https://tuit.cat/UrDd8
https://tuit.cat/68822
https://tuit.cat/yGzru


190
Mecànic/a Maquinària 

Agrícola
Mollerussa 03/02/2022

Formació en mecànica, mecatrònica, 

electromecànica de vehicles o similar. Experiència en 

reparació de maquinària agrícola, de construcció i 

https://tuit.cat/7K5Hg ADECCO

191 Carretoner/a Cervera 01/02/2022
Experiència en magatzem i amb carretó elevador i 

pont grua. Jornada complerta. Contracte temporal
https://tuit.cat/bfC3H ADECCO

192 Team Leader Tàrrega 24/09/2021

Experiència de 2 anys en producció industrial. CFGS. 

Coneixements Office, ERP, SAP i MESMAPEX 

desitjable. Jornada complerta a torns rotatius 

https://tuit.cat/ex99b ADECCO

https://tuit.cat/7K5Hg
https://tuit.cat/bfC3H
https://tuit.cat/ex99b



