BUTLLETÍ D'OFERTES
05 de Febrer 2018
OFERTA DE FEINA
Professor/a

EMPRESA Cervera

DATA

REQUISITS, PERFIL SOL·LICITAT, DESCRIPCIÓ

ACCÉS A L'OFERTA

ORIGEN

24/01/18

Es buscar professor/a de química, física i
matemàtiques. Perfil d'enginyeria, biologia o
similar. Es valora CAP però no imprescindible

http://www.trobarefeina.com/index.a
sp?ruta=includes/modules/ofertes/cn
t_post.asp&id=22562

Trobaré Feina

http://www.trobarefeina.com/index.a
Cambrer a mitja jornada. Horari de 13 a 17 o de
sp?ruta=includes/modules/ofertes/cn
17 a 22h. Vehicle propi i experiència
t_post.asp&id=22533

Trobaré Feina

Cambrer/a

Tàrrega

22/01/18

Mecànic

Tàrrega

20/01/18

Es busca un mecànic electricista d'automoció,
amb titulació i experiència. Jornada completa.

http://www.trobarefeina.com/index.a
sp?ruta=includes/modules/ofertes/cn
t_post.asp&id=22520

Trobaré Feina

http://www.trobarefeina.com/index.a
sp?ruta=includes/modules/ofertes/cn
t_post.asp&id=22577

Trobaré Feina

http://www.trobarefeina.com/index.a
sp?ruta=includes/modules/ofertes/cn
t_post.asp&id=22618

Trobaré Feina

Muntador de
pneumàtics

Mollerussa

26/01/18

Es buscar montador de pneumàtics amb
experiència que visqui a Mollerussa o rodalies

Personal de
Restaurant

Mollerussa

31/01/18

Restaurant Xines busca personal.

Responsable
comercial França

Urgell

26/01/18

60% del temps viatjant a França. Prospecció del
mercat francès, visites comercials, trucades
http://www.infofeina.com/llistat.php
telefòniques. Domini llengua francesa parlat i
escrit

Infofeina

Costurer/a Servei
Bugaderia Associació
Alba

Tàrrega

18/01/18

http://enfoc.cat/ca/educacio/enfoc/o
Persona amb experiència en costura i maneig de
fertes-laborals/costurera-pel-serveimàquines de cosir. Imprescindible certificat de
Associació Alba
de-bugaderia-de-lassociaciodiscapacitat. 20h/setmana
alba/136751.html

Peó agricola

Urgell

18/01/18

les pròpies del camp. Carnet de conduir (conduir http://enfoc.cat/ca/educacio/enfoc/o Gestionada per
tractor), carnet de carretoner. De 9 a 13:30
fertes-laborals/peoEnfoc aprox, Inici Gener 2018. Contracte temporal.
agricola/132821.html
Associació Alba

PERSONAL DE SALA

Urgell

18/01/18

Experiència en cambrer/a. Preparació de taules, http://enfoc.cat/ca/educacio/enfoc/o
Enfoccuberteria, servir tasques... Disponibilitat per
fertes-laborals/personal-deAssociació Alba
treballar caps de setmana.
sala/128745.html

18/01/18

Ajudant de cuina:Elaboració de plats de la
http://enfoc.cat/ca/educacio/enfoc/o
partida freda, ajudar al cuiner/a en les diferents
Enfocfertes-laborals/ajudant-deelaboracions. Neteja d'estris i parament de la
Associació Alba
cuina/128744.html
cuina. De dijous a diumenge

18/01/18

Formació específica: CFGM en electricitat o
http://enfoc.cat/ca/educacio/enfoc/o
similar. Sense formació, es valorarà experiència
Enfocfertes-laborals/operaria-mantenimentcom a electricista. Tasques associaciés al
Associació Alba
electric/128286.html
muntatge elèctric

18/01/18

Persona d'entre 25 i 30 anys. Es valorarà
http://enfoc.cat/ca/educacio/enfoc/o
experiència prèvia en el sector de la hosteleria.
Enfocfertes-laborals/auxiliar-de-cuina-iPersona responsable, autònoma, amb iniciativa i
Associació Alba
cambrera/127089.html
bon ritme de treball

AJUDANT DE CUINA

OPERARI/A
MANTENIMENT
ELÈCTRIC

AUXILIAR DE CUINA I
CAMBRER/A

Operari/a de neteja

Urgell

Urgell

Segarra

Urgell

18/01/18

Les pròpies del servei de neteja: Escombrar,
passar la mopa, fregar el terra, treure la pols…
Preferentment amb carnet de conduir i
experiència. H. de 7 a 13. Amb possibilitat de
treballar algun dissabte.

http://enfoc.cat/ca/educacio/enfoc/o
Enfocfertes-laborals/operariaAssociació Alba
neteja/125976.html

Terapèuta
Ocupacional

Ajudant de cuina

Dependenta botiga

Netejador

Agramunt

Tàrrega

Tàrrega

Tàrrega

Dependent/a de
ferreteria

Tàrrega

Responsable
compres,
manteniment,
qualitat i obres

Motor Tàrrega
SA

18/01/18

Per treballar d'11 a 15 hores setmanals. Horaris http://enfoc.cat/ca/educacio/enfoc/o
Enfocindiferents segons necessitat i disponibilitat. Sou
fertes-laborals/terapeutaAssociació Alba
segons conveni
ocupacional/136665.html

02/02/18

Tenir més de 30 anys i estar a l'atur. Capacitat
de treball en equip, gestió de l'estrès,
responsabilitat i organització.

Entregar CV a C. de la Solana, 8
(Tàrrega) o enviar-lo a
30plus@tarrega.cat

Programa
"30Plus" Centre
de Formació La
Solana

02/02/18

Tenir més de 40 anys. Es necessiten dues
persones a temps parcial (una per fer horari de
matí i una altra de tarda).

Entregar CV a C. de la Solana, 8
(Tàrrega) o enviar-lo a
30plus@tarrega.cat

Programa
"30Plus" Centre
de Formació La
Solana

02/02/18

Home de més de 30 anys i estar a l'atur. Carnet
de conduir. Valorable experiència en neteja.
Disposició a l'aprenentatge, treball en equip,
responsabilitat, adaptabilitat, gestió de l'estrès,
iniciativa.

Entregar CV a C. de la Solana, 8
(Tàrrega) o enviar-lo a
30plus@tarrega.cat

Programa
"30Plus" Centre
de Formació La
Solana

02/02/18

Tenir més de 30 anys i estar a l'atur. Capacitat
de treball en equip, gestió de l'estrès,
responsabilitat i organització.

Entregar CV a C. de la Solana, 8
(Tàrrega) o enviar-lo a
30plus@tarrega.cat

Programa
"30Plus" Centre
de Formació La
Solana

02/02/18

Es requereix llicenciatura en ADE o enginyeria.
Experiència en gestió més de 5 anys. Capacitat
de lideratge.

https://goo.gl/f5p76J

Infojobs

02/02/18

Diplomatura Fisioterapia. Experiència mínima 2
anys. Incorporació immediata. Horari intensiu de
matins. Atenció sanitaria i hospitalària.

https://goo.gl/uBTg8X

Infojobs

https://goo.gl/U4nkCg

Infojobs

Fisioterapeuta

Colectivo Claris
- Tàrrega

Comercial
telecomunicacions

SEMAT Tàrrega

02/02/18

CFGS Informàtica. Experiència mínima almenys
de 3 anys. Català parlat. Experiència i aptituds
comercials.

Xòfer material
elèctric

Tàrrega

02/02/18

ESO. Experiència mínima 1 any. Horari de dilluns
a divendres.

https://goo.gl/E6WFkG

Infojobs

Formador/a en TIC
per a gent gran

Fundació
Politècnica de
Catalunya Tàrrega

02/02/18

CFGM. Experiència prèvia com a docent, en la
utilització d'eines TIC i dinamització de grups;
formació en àrees tècniques (informàtica,
ingenieria o similiar) o socials (pedagogia,
psicologia, treball social,...).

https://goo.gl/XtdBZN

Infojobs

https://goo.gl/kP6AmA

Infojobs

Administratiu/va

MOLGRA Tàrrega

02/02/18

ESO. Nivell alt d'anglès i francès escrit, parlat i
comprensió. Tasques: departament comercial,
tractament de comandes, atenció telefònica,
facturació, tràmits documentació exportació,
arxiu.

Comptable

ASG Trans Tàrrega

02/02/18

CFGM. Experiènci mínima 2 anys. Valoració
experiència en lloc similiar i valoració de
coneixements d'idiomes.

https://goo.gl/3XKMXQ

Infojobs

Gerent Director/a de
botiga

NaturhouseTàrrega

02/02/18

Formació en àmbit sanitari. Es valorarà CFGS
Dietètica i Nutrició o similars. No és necessària
experiència prèvia.

https://goo.gl/nhFv22

Infojobs

02/02/18

Estudis Enginyeria tècnica Agrícola. Experiència
mínima d'1 a 2 anys. Duració contracte de febrer
a maig.

https://goo.gl/bgqW9Y

Infojobs

02/02/18

ESO. Experiència mínim un any amb màquines
tèxtils (plana o owerlook).

https://goo.gl/e6e3Pe

Infojobs

02/02/18

CFGS Electricitat i electrònica. Experiència
mínima dos anys. Castellà i català nivell parlat i
escrit.

https://goo.gl/bSXWpx

Infojobs

Tècnic informàtic

Productes
Flower Tàrrega

02/02/18

CFGS Informàtica. Experiència mínima dos anys.
Coneixements en instalació i manteniment
d'equips informàtics, xarxes, virtualització de
servidors, software d'ús empresarial i en
llenguatge de programació web i bases de
dades.

https://goo.gl/PN1hCD

Infojobs

Montador/a
Estructures i
estanteries

Mecatres
Insdustrial
Services Mollerussa

02/02/18

Montatge d'estructures y estanteries dina d'un
equip. Montatges a realitzar per tot el món amb
estàncies de 3mesos.

https://goo.gl/ANL7Yg

Infojobs

Llicenciat/da ADE
Júnior especialitat
comptable

Ramon Badia
Assessors SLU Agramunt

02/02/18

Llicenciat ADE. Amb fort coneixements de
comptabilitat (especialitat auditoria,
comtabilitat). No es requereix experiència

https://goo.gl/iFXG5G

Infojobs

Responsable de
magatzem

JYMPA 1971
SL.

02/02/18

ESO. Experiència amb hidràulica. Carnet de
conduir B1. Carnet carreta elevadora. Formació
a càrrec de l'empresa.

https://goo.gl/39Scx1

Infojobs

02/02/18

Reparació d'ordinadors, instal·lació red,
seguritat , instal·lació software, soport
telefònic,etc..

https://goo.gl/dKekYk

FEINA ACTIVA

Enginyer agrònoms

Agroxarxa Tàrrega

Cosidor/a

Cervera

Electromecànic

Tècnic sistema i
soport

Bellpuig

Tàrrega

Programador
aplicacions VB,
VB.NET, C+

Tàrrega

02/02/18

Desarrolarà funcions com a programador del
nostre software de gestió

https://goo.gl/HDxZAJ

FEINA ACTIVA

https://goo.gl/FXjt65

FEINA ACTIVA

Tècnic/a de
laboratori

Cervera

02/02/18

Les funcions a realitzar serien; análisis i control
de qualitat de matèries primeres en recepció,
recollida de mostres de producció i
corresponents analítiques tant per sistema NIR
com per mètodes tradicionals, anàlisis d'aigües,
interpretació de resultats, redacció d'informes i
identificació de no conformitats.

Operari producció de
pinsos

Els Alamús

01/02/18

Produccio i control línea . Torns rotatius matí,
tarda i nit.

https://goo.gl/APp6u4

FEINA ACTIVA

05/02/18

Pulir, tirar fons, tintar, i envernissar el producte.
Aquest lloc de treball està vinculat amb la
realització d'altres tasques pròpies de la secció
de fusteria

https://goo.gl/Ci323c

FEINA ACTIVA

01/02/18

Es busca 5 encofradors de diferents categories.
Requisits imprescindibles: FORMACIÓ EN PRL DE
20 HORES, específica encofradors

https://goo.gl/ig8dZa

FEINA ACTIVA

01/02/18

Conductor de trailer per transportar animals
vius. Imprescindible carnet C+E i CAP. Desitjable
tenir el curs de transport d'animals vius.
Contracte de 6 mesos amb possibilitat de
pròrroga.

https://goo.gl/mNtHph

FEINA ACTIVA

Envernissador

Encofrador

Conductors de camió
remolc

Cervera

LLeida

Agramunt

http://cido.diba.cat/oposicions/74617
04/2-places-dagent-de-la-policia-local- FEINA ACTIVA
ajuntament-de-balaguer

2 Agents de la Policia
Local

Balaguer

01/02/18

Oferta pública

Administratiu/va
comercial amb
anglès alt

Tàrrega

31/01/18

Augmentar la cartera de clients a nivell europeu

https://goo.gl/MhXzhN

FEINA ACTIVA

Administratiu/va

ASEPEYO Cervera

30/01/18

Adminissió de pacients i diverses tasques
pròpies del lloc de treball

https://goo.gl/J3GgtQ

FEINA ACTIVA

Veterinari/a

Tàrrega

29/01/18

Control dels petits animals (vacunacions,
antiparasitaris, revisions), atenció als clients i
consulta veterinària.

https://goo.gl/Q9xbhF

FEINA ACTIVA

Mosso de magatzemTàrrega- Masanés

28/01/18

Col·locació, preparació, càrrega, descarrega i
repartiment de productes.

https://goo.gl/f92WNv

FEINA ACTIVA

Repartidor amb
moto recanvi Tàrrega - Masanés
d'automoció

28/01/18

Repartiment de productes.

https://goo.gl/NVPMGh

FEINA ACTIVA

23/01/18

reparació i manteniment de corrosseries,donar
forma a la xapa, pintura.Es requereix mínim 4
anys d´experiència.

www.marlex.net

TOT

29/01/18

Empresa industrial precisa incorporar a la seva
planta de Solsona operaris per la secció de
matriceria. Es busca disponibilitat per treballar a
torns, experiència en formació CNC i interès de
formació continuada.

Enviar CV a hr.ames@amessintering.com indicar referència
MATR

TOT

Xapista

Operaris per
matriceria

Empresa del
Plà d'Urgell

AMES
Solsona

Responsable de
manteniment

Bon Ârea
Guissona

31/01//2018

Responsable de manteniment per a la planta
d’UHT i líquids

https://www.cag.es/grup/catala/t

TOT

Informàtic
programador

Bon Ârea
Guissona

31/01//2018

Informàtic programador

https://www.cag.es/grup/catala/t

TOT

Comercial

Bon Ârea
Guissona

31/01//2018

Comercial per a compres i vendes de productes

https://www.cag.es/grup/catala/t

TOT

Responsable de
qualitat

Bon Ârea
Guissona

31/01//2018

Responsable ISO, qualitat i seguretat alimentaria

https://www.cag.es/grup/catala/t

TOT

Cuiner/a

Bon Ârea
Guissona

31/01//2018

Cuiner per a col·ledtivitats(centre geriàtric)

https://www.cag.es/grup/catala/t

TOT

31/01//2018

Oficial de manteniment industrial

https://www.cag.es/grup/catala/t

TOT

31/01//2018

Transportista PLS (autónom)

https://www.cag.es/grup/catala/t

TOT

30/01//2018

Estudis de grau superior d’administració i
finances i/o empresarials, ADE. Substitució per
baixa materna

ocupacio@cerverapaeria.cat

TOT

31/01/18

Titulat/ada superior, veterinari/ària (escorxador)
Grup: A Nivell: 22 Jornada: Inferior a la normal
Horari: Inferior al normal (12 hores setmanals)
Unitat directiva: Servei de Salut Pública a Lleida,
Alt Pirineu i Aran - Subdirecció Regional a Lleida

http://salutweb.gencat.cat/web/.
content/home/serveis_i_tramits/o
fertes_treball/SLT023-18.pdf

TOT

Oficial de
Manteniment
Transportista

Bon Ârea
Guissona
Bon Ârea
Guissona

Administratiu/va

Cervera

Veterinari/a

Gralitat de
Catalunya
Dep.Salut Plà
d'Urgell

30/01/18

Carretiller amb experiència també com a
administratiu d'expedicions. Que pugui fer anar
l'elevador però que tingui també experiència
com a administratiu d'expedicions, per fer
albarans, controlar l'estoc i coses d'aquest tipus

ocupacio@cerverapaeria.cat

TOT

https://www.indeed.es/cmp/La-Botade-l'avi/jobs/Cocineroac8599c0f8bfcf41?vjs=3

TOT

Enviar cv amb foto recent a:
instalacionstarrega@hotmail.com

Carretiller

Cervera

Cuiner

Restaurant La
Bota del Avi
Mollerussa

01/02/18

Es necessita cuiner per restaurant familiar. Cuina
tradicional. Es demana experiència

Operaris per
empresa elèctrica

Tàrrega

05/02/18

Operaris per empresa elèctrica de Tàrrega.
Imprescindible carnet de conduir.

Cambrer/a

Anglesola

05/02/18

Cambrer/a per bar d'Anglesola

Cuinera i ajudant de
cuina

05/02/18

Les tasques pròpies del lloc de treball

Soldadors TIC

05/02/18

Soldadors TIC, tuberos, muntadors i serrallers.
Soldadura fil i electrodo.

Enviar cv a :
solmanmetal.lic@outlook.es

LA BOIRA

1/2/18

Titulació CFGM o CFGS de fred i calent o
electicitat i mateniment. Experiència 5 anys.

https://www.optima.cat/es/ofertasde-trabajo/512/tecnico-aclimatizacion

Optima

Tècnic de
climatització

Lleida

Lleida

02/02/18

Interessats trucar al:
30 83 82
Interessats trucal al:
973 31 37 52

973

Titulació CFGS Secretariat o Administració o grau
http://www.infofeina.com/llistat.php
en relacions laborals. Domini anglès. I
#
experiència 3 anys.

LA BOIRA
LA BOIRA

Infofeina

Soldador

Ajudant de
producció

Ajudant de
producció

Mollerussa

Tàrrega

Tàrrega

05/02/18

02/02/18

02/02/18

Coneixements i experiència en soldadura
d'alumini TIG. 2 anys d'experiència i jornada
completa.

https://www.randstad.es/candidatos/
ofertas-empleo/oferta/soldadormollerussa-lleida-1142607/

Randstad

Tasques: interpretació de plànols, suport en la https://www.randstad.es/candidatos/
organització. Formació en FPII o CFGS
ofertas-empleo/oferta/ayudanterelacionada en fabricaciò mecànica
produccion-tarrega-lleida-1139706/

Randstad

Experiència com a operari/a de màquines.
Disposar de carnet de carretoner i 2 anys
d'experiència.

https://www.randstad.es/candidatos/
ofertas-empleo/oferta/operarioaproduccion-tarrega-lleida-1139802/

Randstad

Randstad

Randstad

Administratiu de
producció

Cervera

31/01/18

Tasques: atenció clients, revisar ordres de
https://www.randstad.es/candidatos/
fabricació, gestió logítica, etc... Experiència de 2
ofertasanys, domini de l'anglés. Formació CFGS en
empleo/oferta/administrativoaadministratiu.
produccion-cervera-lleida-1135204/

Soldador

Lleida

30/01/2018

https://www.randstad.es/candidatos/
tasques de soldadura. Experiència en caldereria.
ofertas-empleo/oferta/soldador-lleidaINdispensable tenir targeta TPC i vehicle propi.
lleida-1133519/

30/01/2018

Montatge electrònic industrial. Experiència d'1
any en tasques d'electricista. Jornada completa.

Electricista

Torrefarrera

https://www.randstad.es/candidatos/
ofertas-empleo/oferta/electricistatorrefarrera-lleida-1132508/

Randstad

30/01/2018

Tasques: preparació de comandaes, càrega i https://www.randstad.es/candidatos/
descàrrega de materials, facturació. FPI/ CFGM
ofertasen admibistratiu. Carnet de carretoner i
empleo/oferta/administrativoaexperiència en atsuqes de carretoner.
logistica-cervera-lleida-1131011/

Randstad

Lleida

26/01/2018

Tasques d'atenció al client i atenció telefònica. https://www.randstad.es/candidatos/
Disponibilitat de vehicle propi. Experiencia en ofertas-empleo/oferta/recepcionistaatsques similars.
lleida-lleida-1127502/

Randstad

Carretoner

Agramunt

05/02/2018

Conducció de carretilla elevadora. DIsponibilitat
de vehicle propi i experiencia.

Envia cv a gminguell@aspid.cat

ASPID

Adminstrativa

Tàrrega

05/02/2018

ornada completa, experiencia en el sector
administratiu. Domini de l'anglés

Envia cv a gminguell@aspid.cat

ASPID

Adminisatiu/va en
logística

Cervera

Recepcionista

