BUTLLETÍ D'OFERTES
17 de setembre de 2018
OFERTA DE FEINA

EMPRESA - LLOC

DATA

REQUISITS, PERFIL SOL·LICITAT, DESCRIPCIÓ

ACCÉS A L'OFERTA

ORIGEN

Peó Afrícola

Tàrrega

14/09/18

Recol·leció de fruita. Experiència d'1 any en el
sector. Horari: 07.00-17.00

https://www.randstad.es/candidat
os/ofertas-empleo/oferta/peonagricola-tarrega-lleida-1806904/

Randstad

Tasques: atenció client, compra-vemta de
https://www.randstad.es/candidat
recanvis, control d'estocks del magatzem,
os/ofertas14/09/18
albarans. Requisits: carnet B, residir al pla
empleo/oferta/recambistad'Urgell. Jornada completa, de dilluns a dissabte.
mollerussa-lleida-1712603/

Randstad

Recanvista

Auxiliar administratiu
al departament de
compres

Instal·lador en obra

Responsable de taller

Pla d'Urgell

Lleida

Balaguer

Balaguer

https://www.randstad.es/candidat
os/ofertas-empleo/oferta/auxiliaradministrativo-a-dpto-compraslleida-lleida-1802703/

Randstad

13/09/18

Instal·lació en obra d'estructures metàl·liques, https://www.randstad.es/candidat
instal·lació de pvc i mosquitera. Gestió tant en
os/ofertasl'obra com al taller. Experiència en coordinació empleo/oferta/instalador-a-obrad'equip. Experiència de 3 anys.
balaguer-lleida-1802212/

Randstad

13/09/18

Coordinar i ajduar al grups d'instal·ladors,
realització de planning setmanal, medicions i
pressupostos d'obra, supervisió de comandes,
suport al departament d'oficina tècnica.
Experiència en el sector de 5 any7s. Contracte
estable.

Randstad

13/09/18

Control d'albarans, confecció de comandes,
atenció telefònica. Formació de grau mig i
experiència en departaments de compres.
Anglés elevat.

https://www.randstad.es/candidat
os/ofertasempleo/oferta/responsable-tallerbalaguer-lleida-1802412/

Palista

BAlaguer

13/09/18

Conducció de pala cargadora, manteniment i
ordre de les instal·lacions, maneig de pala
frontal. Contracte temporal.

https://www.randstad.es/candidat
os/ofertas-empleo/oferta/palistabalaguer-lleida-1802410/

Randstad

https://www.randstad.es/candidat
os/ofertas-empleo/oferta/choferce-balaguer-lleida-1802211/

Randstad

Xòfer C+E

Balaguer

13/09/18

Repartimet de les mercaderies, manteniment
diàri i revisió del vehicle, supervisar o realiztar
les operacions de càrrega i descàrregar i
manipular les mercaderies. Diposar del carnet
C+E i del CAP. Jornada intensiva de dilluns a
divendres.

Torner/Fresador

Juneda

13/09/18

Formació bàsica, experiència de 3 anys en
tasques de torner i fresador. Castellà elevat.

https://www.randstad.es/candidat
os/ofertas-empleo/oferta/tornerofresador-juneda-lleida-1802407/

Randstad

13/09/18

Interpertació de plànols, tasques de soldadura
mig mag, carpinteria metàl·lica. Experiència de 2
anys en el sector.

https://www.randstad.es/candidat
os/ofertasempleo/oferta/soldador-a-migmag-balaguer-lleida-1801802/

Randstad

16/08/18

Es busca planxista pintor per al sector de
l'automoció. Bona remuneració i lloc fix.
Imprescindible experiència.

http://www.trobarefeina.com/ind
ex.asp?ruta=includes/modules/ofe
rtes/cnt_post.asp&id=24259

Trobaré Feina

Empresa de leds necessita personal d'atenció al
http://www.trobarefeina.com/ind
client. Requisits: CFGM Administratiu, anglès alt/
15/08/18
ex.asp?ruta=includes/modules/ofe
francès mitjà, coneixements del paquet Office i
rtes/cnt_post.asp&id=24248
valorable experiència en atenció al client.

Trobaré Feina

Soldador Mig mag

Planxista

Personal d'atenció al
client

Balaguer

Cervera

Torà

Administratiu/va

Torà

09/08/18

Empresa de leds necessita administratiu/va per
al departament de logística. Requisits: CFGS
http://www.trobarefeina.com/ind
Administratiu, nivell bàsic/mitjà d'anglès,
ex.asp?ruta=includes/modules/ofe
coneixements d'ofimàtica i es valorarà
rtes/cnt_post.asp&id=24189
experiència mínima d'un any en feines similars.

Trobaré Feina

Trobaré Feina

Conductor

Cervera

Es necessita conductor de camió per a la
distribució del producte al client i per descàrrega http://www.trobarefeina.com/ind
19/07/18 del material. Rutes nacionals i internacionals de ex.asp?ruta=includes/modules/ofe
dilluns a divendres. Cal disposar de les llicències
rtes/cnt_post.asp&id=24013
C i C+E i CAP.

Educador social a
Maldà

Maldà

13/09/18

Cuiner

Vallbona de les
Monges

Mecànic

Tàrrega

Conductors

Tàrrega

Per començar un projecte nou es busca un/a
educador/a social per treballar 6 hores a la
setmana en una residència.

http://www.trobarefeina.com/ind
ex.asp?ruta=includes/modules/ofe
rtes/cnt_post.asp&id=24475

Trobaré Feina

http://www.trobarefeina.com/ind
ex.asp?ruta=includes/modules/ofe
rtes/cnt_post.asp&id=24385

Trobaré Feina

http://www.trobarefeina.com/ind
ex.asp?ruta=includes/modules/ofe
rtes/cnt_post.asp&id=24353

Trobaré Feina

http://www.trobarefeina.com/ind
Empresa de transport busca conductors de ruta
ex.asp?ruta=includes/modules/ofe
local i nacional amb carnet C o C+E.
rtes/cnt_post.asp&id=24082

Trobaré Feina

Es busca cuiner/a per a un restaurant. Cuina
caracteritzada per tractar amb productes de
temporada i de proximitat. L'oferta
03/09/18
gastronòmica és de base tradicional catalana i
mediterrània. Requisits: ser afí a l'entorn
(comarca de l'Urgell). Horari de 14 a 22h. Salari a
convenir.
Es necessita mecànic per a servei oficial.
Requisits: Haver cursat grau mitjà o superior de
29/08/18
mecànica i Carnet de conduir B. Incorporació
immediata.
26/07/18

Cambrer/a

Tàrrega

17/07/18

Seleccionem cambrer/a per treballar en una
cafeteria a mitja jornada o jornada complerta. http://www.trobarefeina.com/ind
Horari de 13 a 17 i/o de 17 a 22 h. Indispensable ex.asp?ruta=includes/modules/ofe
vehicle propi. Preferible experiència.
rtes/cnt_post.asp&id=23997
Indispensable residència a la comarca.

Dentista

Mollerussa

17/08/18

Clínica dental multidisciplinar busca
http://www.trobarefeina.com/ind
odontòleg/loga d'àmbit general. Horari de mitja ex.asp?ruta=includes/modules/ofe
jornada. No és imprescindible experiència.
rtes/cnt_post.asp&id=24262

Auxiliar administració

Urgell

11/09/18

Plegador de xapa
d'acer inoxidable

Pla d'Urgell

08/09/18

Encarregat de negoci

Gerocultor/a

Urgell

Pla d'Urgell

12/09/18

13/09/18

Es busca persona per donar suport al
departament administratiu i logístic. Les seves
tasques seran les de comptabilització de
http://www.infofeina.com/llistat.p
factures, confecció d'albarans logístics, validació
hp
de factures de compra, … Nivell d'estudis: CFGM
d'Administració.
Maneig de màquina plegadora de xapes d'acer
http://www.infofeina.com/llistat.p
inoxidable de mobles per l'hosteleria. Carnet de
hp
conduir tipus B.
Empresa del sector de la jardineria, necessita
persona per gestionar el dia a dia i aportar
experiència i idees per augmentar i fer crèixer el
http://www.infofeina.com/llistat.p
negoci. Llicenciat amb titulació d'Administració i
hp
Direcció d'Empreses (valorable). Experiència de
més de 2 anys. Carnet de conduir B. Jornada
complerta de 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00.
Tasques de gerocultor/a en residència de gent
gran. Imprescindible Cicles Formatius de Grau
Mitjà amb titulació de Atenció a persones en
situació de dependència. Contracte indefinit.

http://www.infofeina.com/llistat.p
hp

Trobaré Feina

Trobaré Feina

infofeina

infofeina

infofeina

infofeina

Infermer/a

Tècnic/a d'inserció

Urgell

Tàrrega

14/03/18

Jornada de 35h/setmanals. Horari a determinar.
http://enfoc.cat/ca/educacio/enfo
Enfoc Grau o Diplomatura en Infermeria. Salari segons
c/blog/infermera/22084.html
Associació Alba
conveni. Incorporació immediata.

Tasques de prospecció empresarial, coordinació
Punts Incorpora, cerca i redacció de nous
projectes, suport en tasques d'inserció, cerca i
sol·licitud de subvencions, premis, Auditories,… http://enfoc.cat/ca/educacia/enfo
19/06/18
Llicenciatura o Grau en l'àmbit empresarial o
c/blog/tacnicaAssociació Alba
laboral. Experiència amb les tasques proposades,
dinsercia/24174.html
carnet de conduir i disponibilitat per desplaçarse. Incorporació juny del 2018 i jornada de 20h
setmanals ampliable segons projectes.

Cuiner/a

Urgell

03/05/18

Elaboració de menús diàris. Experiència i/o
formació en tasques similars.Alta motivació i
flexibilitat en adaptabilitat al canvi i en horari.
http://enfoc.cat/ca/educacia/enfo
Enfoc Persona polivalent, dinàmica i amb capacitat
c/blog/cuinera/21408.html
Associació Alba
improvisació. Disponibilitat inmendiata. Horari:
25h setmanals de 9h a 14h. Incorporació: Abril
2018.

Monitor/a de lleure

Tàrrega

03/05/18

Monitoratge de nens i nenes dels Casalets,
http://enfoc.cat/ca/educacia/enfo
Casalots de Quàlia, colònies i camps de treball
c/blog/monitora-deAssociació Alba
que es realitzen al territori. Horari: Segons torn.
lleure/22642.html

Terapèuta
Ocupacional

Agramunt

Per treballar d'11 a 15 hores setmanals. Horaris http://enfoc.cat/ca/educacio/enfo
Enfoc12/03/18 indiferents segons necessitat i disponibilitat. Sou
c/blog/terapeutaAssociació Alba
segons conveni
ocupacional/21407.html

Tècnic/a sociosanitari

Tècnic/a de
manteniment

Cambrer/a

Titulació obligatòria: CFGM Tècnic/a
Sociosanitari. Contracte temporal. Experiència
laboral en el sector, incoporació immediata,
carnet de conduir, treball en equip i
disponibilitat horària. Horari flexible.

http://enfoc.cat/ca/educacio/enfo
Enfocc/blog/tecnicaAssociació Alba
sociosanitari/21457.html

Tàrrega

08/06/18

Tàrrega

Obres de paleteria, instal·lacions, mobiliari,
manteniment de flota de vehicles i tasques de
suport a magatzem. Grau Mitjà: Tècnic en obres
http://enfoc.cat/ca/educacio/enfo
d'interior, decoració i rehabilitació. O bé, tècnic
21/06/18
c/blog/tecnica-deAssociació Alba
en instal·lacions elèctriques, de clima i
manteniment/24466.html
frigorífiques. Es valorarà l'experiència en treball
amb persones amb capacitats diferents. Juliol de
2018.

Urgell

04/05/18

Tasques propies de la professió. Valorable
experiència i/o formació en tasques similars.
Disponibilitat per treballar en caps de setmana.
Disponibilitat carnet de conduir i vehicle propi.
http://enfoc.cat/ca/educacio/enfo
Enfoc Parlar i entendre català i castellà. Disponibilitat:
c/blog/cambrera/21458.html
Associació Alba
Setembre 2018. Data d'incorporació: Setembre
2018. Horari: de dilluns a diumenges amb els
dies de festa rotatius, de 7h a 13h / 13h a 17h /
20h a 24h. Contracte de 20h-25h setmanals.

Treballador/a familiar

Educador Escola Alba

Paleta de la
construcció

Tàrrega

Funcions que van adreçades a afavorir una millor
qualitat de vida de les persones ateses en el seu
entorn a partir d'uns objectius educatius,
preventius, assistencials i sociabilitzadors. Grau
Mitjà: Tècnic Sociosanitari/Auxiliar d'infermeria http://enfoc.cat/ca/educacio/enfo
14/08/18
o bé, Certificat de professionalitat d'Atenció
c/blog/treballadoraAssociació Alba
sociosanitària a persones dependents en
familiar/25258.html
institucions socials. Es valorarà l'experiència en
treball amb persones dependents en el seu
domicili o en llars residencials. Flexibilitat
horària.

Tàrrega

Educador/a a l'escola per donar suport a la
tutora i aula que li correspongui i implicar-se en
el projecte educatiu tant de l'Escola com de
l'Associació. Perfil professional: Tècnic de grau https://enfoc.cat/ca/educacio/enf
06/09/18 superior o tècnic especialista (FP de segon grau).
oc/blog/educador-escolaAssociació Alba
Grau en Educació Infantil. Màster en educació
alba/25497.html
inclusiva. Data d'inici de contracte: 22 de
setembre de 2018. Es rebran sol·licituds fins el
dimecres 12 de setembre.

Comarca Urgell

17/09/18

Coneixements i experiència en el sector de la
construcció. Rehabilitació de cases.
Imprescindible carnet de conduir i estar
empadronat a un municipi de l'Urgell. Jornada
laboral complerta.

Entregar CV a C. de la Solana, 8
(Tàrrega) o fem@tarrega.cat

Programa "Fem
Ocupació per a
Joves" Centre de
Formació La
Solana

Peó de la construcció

Administratiu/vavendes

Peó de la construcció

Administratiu/vaatenció al client

Professor/a dibuix
artístic

Comarca Urgell

Tàrrega

Tàrrega

Tàrrega

Tàrrega

No és imprescindible experiència. Tenir ganes
d'aprendre i de treballar, amb bona actitud i
17/09/18 responsable. Es valorarà tenir carnet de conduir i
estar empadronat a un municipi de l'Urgell.
Jornada laboral complerta.

17/09/18

Empresa dedicada al turisme necessita persona
amb experiència en atenció al client. Possibilitat
de treballar matins, tardes i dissabtes matí.
20h/setmanals. Bona presència de cara al públic
i iniciativa. Cal estar empadronat a un municipi
de l'Urgell.

17/09/18

Persona responsable, de confiança i amb bona
actitud. No és indispensable experiència.
Valorable tenir carnet de conduir i estar
empadronat a un municipi de l'Urgell.

17/09/18

Empresa immobiliària busca administrativa amb
experiència en atenció al client. Persona
extrovertida i amb iniciativa. Es valorarà estar
empadronat a un municipi de l'Urgell i tenir
carnet de conduir.

17/09/18

Per acadèmia es busca persona amb estudis:
Batxillerat tecnològic/CGM Artis i Oficis. No és
imprescindible experiència, però sí vocació
docent i estar empadronat a un municipi de
l'Urgell. Horari de tardes.

Entregar CV a C. de la Solana, 8
(Tàrrega) o fem@tarrega.cat

Programa "Fem
Ocupació per a
Joves" Centre de
Formació La
Solana

Entregar CV a C. de la Solana, 8
(Tàrrega) o fem@tarrega.cat

Programa "Fem
Ocupació per a
Joves" Centre de
Formació La
Solana

Entregar CV a C. de la Solana, 8
(Tàrrega) o fem@tarrega.cat

Programa "Fem
Ocupació per a
Joves" Centre de
Formació La
Solana

Entregar CV a C. de la Solana, 8
(Tàrrega) o fem@tarrega.cat

Programa "Fem
Ocupació per a
Joves" Centre de
Formació La
Solana

Entregar CV a C. de la Solana, 8
(Tàrrega) o fem@tarrega.cat

Programa "Fem
Ocupació per a
Joves" Centre de
Formació La
Solana

Operari/a plantes
envasadores

Aministratiu/va

Tècnic/a informàtic en
comunicacions

Cambrer/a

Professor/a alemany

Tàrrega

Experiència en producció en cadena. Valorable
coneixements de manteniment, electromecànica
17/09/18 i/o soldadura. Amb ganes d'aprendre, proactiva i
responsable. Jornada complerta. Cal estar
empadronat a un municipi de l'Urgell.

Tàrrega

17/09/18

Empresa de telecomunicacions busca persona
amb experiència en atenció al client, facturació,
control de bans. Jornada 20hores setmanals. Cal
estar empadronat a un municipi de l'Urgell.

17/09/18

Empresa de telecomunicacions busca persona
amb experiència en instal·lació de xarxes i
centraletes, suport tècnic remot client. Carnet
de conduir i estar empadronat a un municipi de
l'Urgell. Jornada 40h/setmanals.

Tàrrega

Vilagrassa

Tàrrega

Persona amb experiència i actitud.
24h/setmanals. Persona responsable, activa i
17/09/18
dinàmica. Cal estar empadronat a un municipi de
l'Urgell.

17/09/18

Per acadèmia privada, no es precisa experiència,
però sí vocació docent i estar empadronat a un
municipi de l'Urgell. Nivell B2/C i/o nadiu.

Entregar CV a C. de la Solana, 8
(Tàrrega) o fem@tarrega.cat

Programa "Fem
Ocupació per a
Joves" Centre de
Formació La
Solana

Entregar CV a C. de la Solana, 8
(Tàrrega) o fem@tarrega.cat

Programa "Fem
Ocupació per a
Joves" Centre de
Formació La
Solana

Entregar CV a C. de la Solana, 8
(Tàrrega) o fem@tarrega.cat

Programa "Fem
Ocupació per a
Joves" Centre de
Formació La
Solana

Entregar CV a C. de la Solana, 8
(Tàrrega) o fem@tarrega.cat

Programa "Fem
Ocupació per a
Joves" Centre de
Formació La
Solana

Entregar CV a C. de la Solana, 8
(Tàrrega) o fem@tarrega.cat

Programa "Fem
Ocupació per a
Joves" Centre de
Formació La
Solana

Ajudant de cuina

Important restaurant a Tàrrega. disponibilitat
per a treballar de dimarts a dissabte, migdies i
vespres. Cal estar empadronat a un municipi de
l'Urgell.

Tàrrega

17/09/18

Tàrrega

Es requereix experiència en el sector. Tasques de
facturació, incidències, atenció telefònica, etc.
Persona responsable i puntual. Horari de 30
17/09/18
hores setmanals en torns partits. Cal estar
empadronat a un municipi de l'Urgell.
Incoroporació immediata.

Tàrrega

Feina estable, incorporació immediata. Valorable
carnet de conduir tipus B i capacitat
17/09/18
d'aprenentatge. Horari de 30 hores setmanals en
torns partits de dilluns a dijous.

Ajudant de cuina

Tàrrega

Persona amb experiència en la preparació de
plats . Disponibilitat per treballar de 09 a 16h, de
17/09/18
dilluns a dissabtes. Festius inclosos. Ha d'estar
empadronat a un municipi de l'Urgell.

Gerocultor/a

Balaguer

29/08/18

Administratiu/va

Aprenent de fuster/a

CFGM. Experiència valorable. S'ofereix contracte
temporal per suplència de vacances. Residència
a Balaguer i/o voltants.

Entregar CV a C. de la Solana, 8
(Tàrrega) o fem@tarrega.cat

Programa "Fem
Ocupació per a
Joves" Centre de
Formació La
Solana

Entregar CV a C. de la Solana, 8
(Tàrrega) o fem@tarrega.cat

Programa "Fem
Ocupació per a
Joves" Centre de
Formació La
Solana

Entregar CV a C. de la Solana, 8
(Tàrrega) o fem@tarrega.cat

Programa "Fem
Ocupació per a
Joves" Centre de
Formació La
Solana

Entregar CV a C. de la Solana, 8
(Tàrrega) o fem@tarrega.cat

Programa "Fem
Ocupació per a
Joves" Centre de
Formació La
Solana

https://bit.ly/2NEcXNr

Infojobs

Carretoner/mosso de
magatzem

Educador/a social

Agramunt

Verdú

12/09/18

Experiència mínima de 2 anys en tasques
similars. Càrrega i descàrrega de camions,
preparació de comandes, etc. Imprescindible
carnet de carretoner. S'ofereix contracte amb
horaris de torn partit.

Dissenyar, executar i avaluar el programa
d'activitats anuals. Adaptar-lo a cada persona i
també coordinar amb les famílies. Elaboració de
29/08/18
la memòria anual amb la colaboració d'altres
membres de l'equip. Seguiment del programa de
voluntariat de l'entitat.

Enginyer industrial

Golmés

12/09/18

Instal·lador
electricitat

Golmés

28/08/18

Programador/a

Tàrrega

10/09/18

Mosso magatzem

Tàrrega

27/08/18

Experiència no requerida. Nivell alt d'angles,
persona organitzada i amb capacitat de gestió.
Domini d'ofimàtica, tasques de disseny de
projectes i plànols. S'ofereix incorporació
immediata i formació complementaria. Salari
segons vàlua.
Experiència de 2 anys en el sector. Persona
seriosa i responsable, funcions d'execució de
noves instal·lacions, diagnòstic d'avaries i
resolució de problemes. Manteniments
preventius. S'ofereix bon ambient de treball,
formació i jornada complerta. Necessari carnet
de conduir tipus B.
CFGS, experiència mínima de 2 anys en
llenguatge JAVA, PHP, MYSQL, ANDROID, etc. i
desenvolupament de programació. Carnet de
conduir tipus B.
Preparació de comandes, inventari, picking i
repartiment. Persona responsable i amb carnet
de conduir tipus B.

https://bit.ly/2MMHmwX

Infojobs

https://bit.ly/2N927SK

Infojobs

https://bit.ly/2wEhWGS

Infojobs

https://bit.ly/2NKC0hV

Infojobs

https://bit.ly/2MMbUik

Infojobs

https://bit.ly/2NcxonJ

Infojobs

Adjunt/a a
responsable de botiga

Tàrrega

Comercial

Tàrrega

Frigorista

Fondarella

Marketing

Enginyer/a elèctric

Soldador/a

Tàrrega

Guissona

Mollerussa

Horari per torns, necessaria experiència en
gestió d'equips i en el sector de la distribució
27/08/18 alimentària. Tasques de suport i atenció al client,
control de flux monetari. S'ofereix conciliació
familiar i igualtat d'oportunitats.

https://bit.ly/2wzqCPG

Infojobs

https://bit.ly/2wCtSZO

Infojobs

https://bit.ly/2wFczXJ

Infojobs

23/08/18

Experiència previa no requerida. Es busca
persona amb iniciativa, per dur a terme tasques
d'elaboració d'etiquetes i catàlegs. Manteinemt
de pàgines web i xarxes socials i assistència a
fires nacionals i internacionals.

https://bit.ly/2N6Q9ZZ

Infojobs

31/08/18

Es requereix experiència. Tasques d planificació,
execució i direcció. Gestió de compres i factures
i control de resultats econòmics.

https://bit.ly/2MRwiP3

Infojobs

07/09/18

Valorable experiència en el sector. Carnet de
pont grua i disponibilitat de treballar en horaris
partits.

https://bit.ly/2M84yQW

Infojobs

Experiència com a comercial, coneixements
informàtics a nivell d'usuari, capacitat
10/09/18
d'adaptació i orientació al client. Treball per
objectius. S'ofereix formació continua i pla de
carrera.
Experiència mínima de 3 anys en el sector.
Disponibilitat de carnet tipus B, nivells alts de
català i castellà i carnet de manipulador. Tasques
31/08/18
de manteniment d'instal·lacions frigoristes,
manteniments i reparacions per zones de Lleida,
Barcelona i Tarragona.

Venedor/a sabateria

Mollerussa

Carnisser/a

Cervera

Comercial

Anglesola

Experiència previa no requerida. Mitja jornada,
dissabte tot el dia. Es demana bona presència i
14/09/18
capacitat d'aprenentatge. Es duran a terme
tasques d'atenció al públic i neteja del
magatzem en moments de baixa carrega laboral.
Es requereixen 2 anys d'experiència previa,
coneixements en tasques de
05/09/18
carnisseria/xarcuteria i bona atenció al client.
S'ofereixen 2 vacants.
Experiència previa no requerida. Valorable
estudis universitaris en administració
13/09/18 d'empreses o similar. Vocació comercial, idiomes
i domini de l'office i xarxes socials. Horaris en
torns partits.

Xòfer

Tàrrega

15/09/18

Enginyer disseny
industrial

Cervera

14/09/18

Depenent/a botiga de
roba

Bellpuig

14/09/18

Xòfer

Agramunt

13/09/18

Es requereix mínim 4 anys d'experiència en el
sector. Carnet C1 i CAP en vigor. Tasques de
càrrega i descàrrega de mercaderies, revisió i
entrega d'albarans i repartiment a clients.
Es requereix mínim 1 any d'experiència. Anglès
nivell conversa i s'ofereix horari en torn partit.
Incorporació immediata.
Experiència no requerida. Es busca persona
proactiva, amb bona atenció al client i bona
presència. S'ofereix contracte de 20 hores
setmanals amb horari de tarda.
Experiència mínima d'un any. Són
imprescindibles carnets B, BE, C1, C, C1E i CE.
Tasques de transport de peces prefabricades.

https://bit.ly/2M5K0Zx

Infojobs

https://bit.ly/2wTzgrk

Infojobs

https://bit.ly/2wLdwhe

Infojobs

https://bit.ly/2D5lkB0

Infojobs

https://bit.ly/2NPMyjb

Infojobs

https://bit.ly/2OsPcZb

Infojobs

https://bit.ly/2xksVWe

Infojobs

Muntador i fabricant
fusteria alumini i vidre

Juneda

12/09/18

Fabricar i/o muntar finestres i portes d'alumini i
vidre.

https://goo.gl/UyKhtN

FEINA ACTIVA

Departemant
administratiu

Balaguer

10/09/18

Treballar l'administració, comptabilitat i fiscalitat
d'una agencia de viatges amb un programa
personalitzat al sector.

https://goo.gl/X8VHgG

FEINA ACTIVA

Aprenent de
manteniment

Tàrrega

Ajudar als oficials de manteniment en les
tasques pròpies d'emgreixat, canvi de peces i
07/09/18 manteniment en general. Horari: 06:00 a 14:00h.
Contracte 6m+6m+indefinit. Requisits: CFGM O
CFGS en manteniment i/o serveis a la producció.

Interessats enviar cv a:
cmn@montanessole.com

MONTAÑÉS I
SOLÉ

Mecànic de camions

Cervera

13/09/18

https://empleo.imancorp.es/es/of
erta/mecanicoa-de-camiones-8

IMAN

Cambrer/a

Guissona- Bar
Centro

17/09/18

Sant Guim de
Freixenet- El
Pastoret

Controls i gestió de la qualitat tant de matèries
primeres com elaborats. Operació , neteja i
manteniment de la maquinària. Planificació i
aprovisionament de matèries primeres etc.
Requisits: graus mitjos/superiors en familia
05/09/18
indústria alimentària, instal·lacions i
manteniment entre altres . Persona responsable,
proactiva i treballadora. Possibilitats
d'incorporació fixe a la companyia i de
creixement.

Operaris/es de
producció

Obertura nou concessionari multi marca de
camions. Contracte per ETT amb possibilitat
incorporació a l'empresa.

Cambrer/a a jornada parcial o total. A concretar
Enviar cv a:
horari.Festiu: 1 dia a la setmana i fi de setmana diana_bg@live.com o trucar al 628 OcupacióTRRG
alterns. Experiència demostrable.
28 59 36

treball@tarrega.cat

OCUPACIOTrrg

Cuiner/a amb
experiència

Hostal Jaumet

Cap de Cuina

Hostal Jaumet

Borsa treball
Educadors/es i
Integradors/es Socials

Ajuntament de
l'Espluga de
Francolí

fi oferta
31/10/18

Es necessita cuiner/a amb experiència per ajudar
a elaborar menus diaris. Es valorarà experiència
en cuina casolana. Horari de Dill a Dium de 8.30
a finalitzar servei de dinar. 1 dia de festa a la
setmana (de dill a div). Contracte temporal.

info@hostaljaumet.com

TOT

fi oferta
31/10/18

Es necessita cap de cuina per realitzar les
tasques de elaboració de menus, cartes de
temporada, fer escandalls, coordinar la cuina...
Horari de Dill a Dium de 8.30 a finalitzar servei de
dinar. 1 dia de festa a la setmana (De dill a div).

info@hostaljaumet.com

TOT

fi oferta
17/09/18

Convocatòria mitjançant concurs-oposició per a
la selecció de personal amb la creació d'una
https://tauler.seu.cat/pagDetall.d
borsa de diverses especialitats per l'àrea de
o?idEdicte=168685&idens=43054
benestar social de l'ajuntament de l'Espluga de
20002
Francolí. Personal laboral de durada determinada

https://www.bonareaagrupa.com/jobs/ca/JobOffers

BON AREA
AGRUPA

https://goo.gl/nfV5Re

OcupacióTRRG

Analista Programador

Cooperativa
Guissona

04/09/18

Implementar programes per automatitzar més
les tasques i optimitzar el valor de la pèrdua de
vendes; Analitzar dades i donar noves eines per
millorar tots els processos; Manteniment i
millora dels programes ja implementats;Es
valorarà experiència en: Programació (C #, Java i
Python), Programació web (Javascript, PHP i
.NET Framework), Maquetació web (HTML i
CSS3) i Gestió de base de dades (SQL i
universe);Imprescindible coneixements
d'estadística.

Personal supermercat

MercadonaTàrrega

17/09/18

Tots els llocs de treball . De dilluns a dissabte.
Mínim disposar de la ESO.

TOT

Operari Producció

Caixer/a reposador/a

Cooperativa
Guissona

Lidl Tàrrega

04/09/18

Operaris amb experiència en industria càrnica
per a realitzar tasques de ganivet i/o tasques en
cadena de producció.Experiència valorable pel
lloc de treball

10/09/18

Atenció al client, caixer/a , reposar el producte i
neteja de la botiga. Requisit: mínim Educació
Secundària Obligatòria.

Dependent/A

Tàrrega

17/09/18

Gestió del BarCafeteria Cal Piteu Autónom-

Guissona

04/08/18

Caixer/a Reponedora

Guissona

12/09/18

Peixater/a àrea
promocional

Guissona

13/09/18

Es necessita dependent/a per a botiga
d'esports.Jornada completa i de cara a Nadal una
mitja jornada per a reforç. Horari de dilluns a
dissabte amb les festes corresponents.
Informàtica a nivell d'usuari.
Portar la gestió financera del negoci, planificació
i organització del Bar-Cafeteria, Stocks,
proveedors, gestió del personal...
Realitzar tasques de reponedor/a per al
supermercat.
Realització de les tasques de peixateria;Mitja
jornada de 08:00h a 12:00h.Requisits: ESO,
experiencia en el sector;curs manipulador
d'aliments

https://www.bonareaagrupa.com/jobs/ca/JobOffers

BON AREA
AGRUPA

https://empleo.lidl.es/es/busqued
a/Cajero-a-Reponedor-a-22hOcupacióTRRG
semanales3551?jobPipeline=Indeed
Interessats enviar cv a:
treball@tarrega.cat

OcupacióTRRG

https://www.bonareaagrupa.com/jobs/ca/JobOffers

BON AREA
AGRUPA

https://www.bonareaagrupa.com/jobs/ca/JobOffers

BON AREA
AGRUPA

https://www.bonareaagrupa.com/jobs/ca/JobOffers

BON AREA
AGRUPA

