BUTLLETÍ D'OFERTES
16 de JULIOL de 2018
OFERTA DE FEINA

Director/a de
residència

Personal de cuina

Operari

Professor/a de
ciències

EMPRESA - LLOC

Torà

Guissona

Cervera

Cervera

DATA

REQUISITS, PERFIL SOL·LICITAT, DESCRIPCIÓ

ACCÉS A L'OFERTA

ORIGEN

Residència de gent gran necessita director/a.
Formació universitària, preferentment en l'àmbit
de les ciències socials, o de ciències de la salut. http://www.trobarefeina.com/ind
28/06/18
Incorporació immediata i finalització el 25 de ex.asp?ruta=includes/modules/ofe
desembre de 2018. Tasques: Relació amb les
rtes/cnt_post.asp&id=23845
persones usuàries i familiars i organització del
centre.

Trobaré Feina

Escola bressol necessita personal de cuina per a
l'elaboració i preparació del dinar dels infants i http://www.trobarefeina.com/ind
de l'equip educatiu. Planificació i disseny dels ex.asp?ruta=includes/modules/ofe
menús i compra dels productes. Neteja de la
rtes/cnt_post.asp&id=23753
cuina. Compliment de la normativa sanitària.

Trobaré Feina

15/06/18

02/06/18

06/06/18

Es necessita operari/ària d'instal·lacions
elèctriques, lampisteria i calefacció.
Preferiblement amb experiència. S'ofereix
contracte de 40 hores setmanals, sou segons
vàlua i incorporació immediata. Carnet de
conduir B.
Acadèmia de Cervera necessita professor/a per
impartir classes de matemàtiques, física i
química fins a segon de batxillerat i en horari de
tardes.

http://www.trobarefeina.com/ind
ex.asp?ruta=includes/modules/ofe
rtes/cnt_post.asp&id=23640

Trobaré Feina

http://www.trobarefeina.com/ind
ex.asp?ruta=includes/modules/ofe
rtes/cnt_post.asp&id=23679

Trobaré Feina

Cambrer/a

Professor/a de reforç

Conductor/a

Cervera

Guissona

Cervera

Hostal de Cervera necessita cambrer/a amb
experiència en el sector. Es valorarà el domini de http://www.trobarefeina.com/ind
16/05/18
l'anglès i el francès. Jornada complerta amb
ex.asp?ruta=includes/modules/ofe
disponibilitat els caps de setmana. Sou segons
rtes/cnt_post.asp&id=23492
conveni.
14/05/18

Centre de logopèdia i reforç escolar necessita
professor/a de reforç escolar per a nivell ESO i
Batxillerat.

http://www.trobarefeina.com/ind
ex.asp?ruta=includes/modules/ofe
rtes/cnt_post.asp&id=23471

Trobaré Feina

11/06/18

Es busca conductor/a de camió amb carnet C,
http://www.trobarefeina.com/ind
curs d'aptitud professional i tarjeta de tacògraf
ex.asp?ruta=includes/modules/ofe
digital. Es valorarà carnet ADR (matèries
rtes/cnt_post.asp&id=23717
perilloses). Funcions de repartiment/recollides.

Trobaré Feina

Es necessita un docent per impartir un curs de
http://www.trobarefeina.com/ind
virtualització amb vmware. És imprescindible
ex.asp?ruta=includes/modules/ofe
tenir experiència impartint formacions d'aquest
rtes/cnt_post.asp&id=23629
tipus i tenir una titulació adequada.

Trobaré Feina

Docent informàtic

Tàrrega

31/05/18

Teleoperador/a a
Tàrrega

Tàrrega

27/05/18

Cambrer/a

Professors/es

Tàrrega

Mollerussa

Trobaré Feina

Es necessita teleoperador/a per fer venda de
pòlisses d'assegurances. Es treballa per
objectius. Jornada laboral de 30 hores.

Seleccionem cambrer/a a mitja jornada per
treballar en una cafeteria. Horari de 13 a 17 o de
25/06/18 17 a 22 h. Indispensable vehicle propi. Preferible
experiència. Indispensable residència a la
comarca.
Es necessiten dos professors/es d'educació
primària i secundària per a les assignatures de
09/07/18
matemàtiques, dibuix tècnic, tecnologia i
música.

http://www.trobarefeina.com/ind
ex.asp?ruta=includes/modules/ofe
rtes/cnt_post.asp&id=23584

Trobaré Feina

http://www.trobarefeina.com/ind
ex.asp?ruta=includes/modules/ofe
rtes/cnt_post.asp&id=23815

Trobaré Feina

http://www.trobarefeina.com/ind
ex.asp?ruta=includes/modules/ofe
rtes/cnt_post.asp&id=23908

Trobaré Feina

Paleta

Castellnou de
Seana

13/06/18

http://www.trobarefeina.com/ind
Es busca paleta experimentat per a feina en una
ex.asp?ruta=includes/modules/ofe
petita empresa de Castellnou de Seana.
rtes/cnt_post.asp&id=23733

Trobaré Feina

Trobaré Feina

Encarregat de sala

Mollerussa

24/05/18

Nou restaurant necessita un/a encarregat/da de
sala que li agradi el món de la restauració en un
http://www.trobarefeina.com/ind
ambient jove i dinàmic. Jornada complerta.
ex.asp?ruta=includes/modules/ofe
Experiència demostrable en el sector de
rtes/cnt_post.asp&id=23570
l'hosteleria, català parlat i escrit i gran vocació
de servei cap al client

Paleta

Mollerussa

18/05/18

http://www.trobarefeina.com/ind
Es busca paleta oficial de primera amb els cursos
ex.asp?ruta=includes/modules/ofe
bàsics de prevenció.
rtes/cnt_post.asp&id=23510

Trobaré Feina

09/07/18

Estem buscant un oficial que s'adapti a les
exigències de l'empresa, per tasques de
manteniment industrial i treballs de fabricació i http://www.infofeina.com/llistat.p
montatge al taller. Domini del català i castellà.
hp
Disponibilitat d'incorporació inmediata, carnet
B1 i vehicle pròpi.

infofeina

infofeina

infofeina

Soldador/Mantenime
nt Industrial

Urgell

Operari/a

Pla d'Urgell

12/07/18

Busquem operari/a per planta de producció de
conserves vegetals . Experiència en indústria
http://www.infofeina.com/llistat.p
alimentària i amb ús de maquinària. Persona
hp
responsable, activa i amb iniciativa. Valorem
residència propera a les instal·lacions, a Bellvís.

Plegador/a de xapa
d'acer inoxidable

Pla d'Urgell

11/07/18

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.

Encarregat de negoci

Urgell

10/07/18

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 de Administració
hp
i 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.

Infermer/a

Urgell

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.

27/06/18

Tasques: Realitzar tasques de monitor de
menjador a l'escola d'educació especial Santa
Maria de l'Alba tenint en compte el suport que
cada persona necessita; Programar activitats de
lleure; Fomentar l'autonomia personal de cada
jove; Atendre les persones amb necessitats
http://enfoc.cat/ca/educacio/enfo
educatives especials. Experiència laboral en el
c/blog/monitor-menjadorAssociació Alba
camp de l'educació d'alumnes amb necessitats
qualia/24592.html
educatives especials. Data d'incorporació: 12 de
setembre. Disposar del carnet de monitor de
lleure, carnet de conduir i Grau o CFGS
(relacionat amb l'àmbit social, educatiu i/o
sanitari9.

Monitor menjador
Quàlia

Tàrrega

infofeina

Tècnica d'inserció

Cuiner/a

Tàrrega

Urgell

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
07/06/18
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 juliol del 2018 i jornada de 20h
setmanals ampliable segons projectes.

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

Costurer/a

Tàrrega

13/03/18

Persona amb experiència en costura i maneig de
http://enfoc.cat/ca/educacio/enfo
màquines de cosir. Imprescindible certificat de
Associació Alba
c/blog/costurera/21409.html
discapacitat. 20h/setmana

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

Ajudant de cuina i
cambrer/a

Dependent/a
Pastisseria

Tècnic/a sociosanitari

Urgell

Tàrrega

Tàrrega

Tècnic/a de
manteniment

Tàrrega

Persones per envasar
fruita

Bellpuig

04/05/18

Valorable experiència i/o formació. Alta
motivació i flexibilitat en adaptabilitat al canvi i http://enfoc.cat/ca/educacio/enfo
Enfochorari. Disponibilitat per treballar en caps de
c/blog/personal-deAssociació Alba
setmana. Persona àgil, dinàmica i atenta.
sala/21458.html
Disponibilitat carnet de conduir i vehicle propi.

03/05/18

Servei d'atenció al públic
Tasques pròpies de dependent/a
Horari: dilluns, caps de setmana i festius.
Dissabte i dilluns (matí i tarda).
Diumenges i/o festius de 8:30h. a 14:30h.

http://enfoc.cat/ca/educacia/enfo
Enfoc c/blog/dependentaAssociació Alba
pastisseria/22583.html

31/05/18

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

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.
https://www.randstad.es/candidat
Tasques: envasar fruita en magatzem.
os/ofertas12/07/18
Incorporació inmediata, carnet de conduir i
Randstad
empleo/oferta/envasadorasvehicle propi.
bellpuig-lleida-1450707/

Auxiliar Administratiu

Operari de bodega

Recepcionista

Operari de montatge
hidràulic

Comercial

Peó de magatzem

Recepcionista

Agramunt

Borges Blanques

Tàrrega

Agramunt

10/07/18

Atenció al client, gestioanr agenda de gerència, https://www.randstad.es/candidat
gestionar billets de tren, avió, gestions
os/ofertas-empleo/oferta/auxiliarpersonals. CFGS en administratiu i valorable
administrativo-a-agramunt-lleidaidiomes.
1430902/

Encarregat de controlar la maquinària
https://www.randstad.es/candidat
derrapadora, medició de paràmetres, ajudant de
os/ofertas-empleo/oferta/operario10/07/18
prensa, controlar entrada de most u controlar
bodega-borges-blanques-les-lleidatemperatura, neteja de l'entorn, descàrregar de
1427103/
cisternes. Experiència d'1 any.

08/07/18

Atenció client, facturació, arxiu. CFGM en
administratiu. Valorable idiomes

https://www.randstad.es/candidat
os/ofertasempleo/oferta/recepcionistatarrega-lleida-1420104/

09/07/18

Reparacions electrohidràuliques. CFGM en
instal·lacions i manteniment electromecànic i
maquinària.

https://www.randstad.es/candidat
os/ofertas-empleo/oferta/operarioa-montaje-hidraulica-agramuntlleida-1414902/

Randstad

Randstad

Randstad

Randstad

Lleida

Visites comercial, realitzar ofertes, seguiment de https://www.randstad.es/candidat
clients, tancament d'ofertes, tasques
os/ofertas09/07/18
administratives. Carnet de conduir i vehicle
empleo/oferta/comercial-lleidapropi.
lleida-1413103/

Randstad

Agramunt

Experiència com a peó de magatzem,
https://www.randstad.es/candidat
######### imprescindible carnet de carretoner i pont grúa. os/ofertas-empleo/oferta/mozo-aExperi
agramunt-lleida-1411303/

Randstad

https://www.randstad.es/candidat
os/ofertasempleo/oferta/recepcionistaagramunt-lleida-1411002/

Randstad

Agramunt

#########

Atenció client, facturació, arxiu. CFGM en
administratiu. Valorable idiomes

Fuster/ra

Pintor industrial

Alcarràs

Tàrrega

Manipuladors/es de
fruitat

Tàrrega

Xofer de Camió

Mobel Línea
Cervera

Veterinari/a

Gralitat. de
Catalunya
Dep.Agricultura
Cervera

Professor/a Escola
Agraria

Gralitat. de
Catalunya
Dep.Agricultura
Borges Blanques

06/07/18

https://www.randstad.es/candidat
Construir, aixecar, instal·lar i arreglar
os/ofertasestgructures i vigues de fusta., Experiència de 2
empleo/oferta/carpintero-alcarrasanys.
lleida-1407602/

Randstad

05/07/18

Pintat industrial: ferro i maquinària. Tècnica https://www.randstad.es/candidat
airless. Control de qualitat i experiència d'1 any os/ofertas-empleo/oferta/pintor-aen el sectot.
industrial-tarrega-lleida-1397802/

Randstad

05/07/18

https://www.randstad.es/candidat
Manipular fruita, formació bàsica i experièncai
os/ofertasen el sector.
empleo/oferta/manipuladores-asfruta-tarrega-lleida-1394603/

Randstad

Tasques: Distribució del pruducte al client i
descàrrega del material. Rutes nacionals i
12/07/08
interncacions de dilluns a divendres. Disposar de
les llicències C i C+E i CAP

Interessats/des enviar el CV a
rrhh@mobellinea.es

TOT

09/07/18

Els Serveis Territorials a Lleida del Departament
http://agricultura.gencat.cat/web
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
/.content/01han de cobrir un lloc de treball de titulat/ada
departament/ofertestreball/enllac
superior, veterinari/ària, sub-grup A1-21, per
osdocuments/2018/fitxersbinaris/
excés o acumulació de tasques per a un període
ARP287-18.pdf
de 3 mesos.

TOT

06/07/18

Un lloc de treball durant la jubilació parcial del
75% de la jornada de la persona titular del lloc
de treball, mitjançant contracte de treball de
relleu fins al dia 29 de maig de 2022

http://agricultura.gencat.cat/web
/.content/01departament/ofertestreball/enllac
osdocuments/2018/fitxersbinaris/
ARP289-18.pdf

TOT

Administratiu/va

Gralitat. de
Catalunya
Dep.Treball, Afers
Socials i Families
Manresa

Subaltern/a

Gralitat.de
Catalunya
Dep.Treball, Afers
Socials i Famílies
Manresa

Tècnica/a Recursos
Humans

Cervera

Carretoner/a

Mollerussa

Responsable de base
d'estacions de servei

Lleida

Pintor/a industrial

Rosselló

Lloc de treball: Administratiu/iva Grup: C Nivell:
16 Jornada: Normal Horari: Especial Òrgan:
Oficina d’Atenció al Ciutadà ManresaMion Unitat
06/07/18
directiva: Direcció Genral d'Acció Cívica i
Comunitària Adreça: Plaça de la democràcia, 1
de Manresa.

http://treballiaferssocials.gencat.
cat/web/.content/01departament
/treballar_al_departament/Oferte
s_feina/TSF180_2018_C16_OASF
ManresaMion.pdf

TOT

06/07/18

Lloc de treball: Subaltern/a Grup: E Nivell: 12
Jornada: Normal Horari: Especial Òrgan: Casal
Cívic ManresaPare Ignasi Puig Unitat directiva:
Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària
Adreça: Grup d’habitatges el Xup, s/núm de
Manresa.

http://treballiaferssocials.gencat.
cat/web/.content/01departament
/treballar_al_departament/Oferte
s_feina/TSF179_2018_E12_CCPa
reIgnasiPuig_Manresa.pdf

TOT

13/07/18

Es busca tècnic/a de RRHH per gestió del
departament de RRHH (nòmines, contractes,
Sistema Red, Siltra, etc.),i del departament de
PRL

Enviar CV a
ofertafeinacervera@gmail.com

TOT

https://www.adeccostaffing.es/job
/carretilleroa10/07/18
mollerussa/?ID=fe99f4e4-695943f4-807c-fc5e6f6e6b36
https://secure.eurofirms.cat/AreaP
Experiència mínima demostrable de 2 anys.
rivada/Oferta/Cap_de_planta__Qu
11/07/18 Disponibilitat d'incorporació immediata. Estudis
alitat_produccio_ID-LLEIDA/148Superiors valorable administració i logística.
000761
https://secure.eurofirms.cat/AreaP
Experiència mínima demostrable de 2 anys. ESO rivada/Oferta/Pintora__Profession
11/07/18
finalitzada. Coneixements de pistola aerogràfica. s_Arts_i_Oficis-ROSSELLO/148000804
Busquem una persona dinàmica amb carnet de
carretó i experiència en logística

ADECCO

EUROFIRMS

EUROFIRMS

Carretoner/a

Agramunt

11/07/18

Soldador/a

Montgai

13/07/18

Electromecànic/a

Bellpuig

13/07/18

Conductor/a

Bell-lloc d'Urgell

14/07/18

Carretoner/a

Auxiliar
administratiu/va

Carnisser/a

Bellpuig

Lleida

Tàrrega

Experiència mínima demostrable de 3 anys. https://secure.eurofirms.cat/AreaP
Carnet B i vehicle propi per desplaçar-se. ESO rivada/Oferta/Carretonera_torero
(finalitzada). CFGM del metall. Imprescindible __Compres_Logistica_i_Magatzemdisposar del carnet de carretoner/a i pont grua.
AGRAMUNT/059-003921
https://secure.eurofirms.cat/AreaP
Experiència mínima de 3 anys. Carnet B1 i
rivada/Oferta/Serrallera__Professi
vehicle propi. ESO finalitzada. Coneixements de
ons_Arts_i_Oficis-MONTGAI/059soldadura.
003935
https://secure.eurofirms.cat/AreaP
Experiència mínima demostrable de 2 anys.
rivada/Oferta/Electromecanica__P
Carnet B1 i vehicle propi. CFGS en Manteniment
rofessions_Arts_i_OficisIndustrial i/o Electromecànica.
BELLPUIG/059-003782
https://secure.eurofirms.cat/AreaP
Experiència mínima demostrable com a
rivada/Oferta/Conductora__Profes
conductor/a de 2 a 5 anys. ESO finalitzada.
sions_Arts_i_OficisImprescindible carnets B+C+D+E+ CAP.
BELLLLOC_DURGELL/059-003890

EUROFIRMS

EUROFIRMS

EUROFIRMS

EUROFIRMS

13/07/18

https://secure.eurofirms.cat/AreaP
Experiència mínima de 2 anys. Carnet B i vehicle rivada/Oferta/Carretonera_torero
propi. ESO finalitzada. Carnet de Carretoner/a. __Compres_Logistica_i_MagatzemBELLPUIG/059-003870

EUROFIRMS

16/07/18

https://secure.eurofirms.cat/AreaP
Experiència mínima demostrable de més de dos rivada/Oferta/Administratiuva__A
anys. CFGS en administració.
dministracio_dempresesLLEIDA/148-000809

EUROFIRMS

09/07/18

FP1 / CF Grau Mig /Cert. Prof N2. Carnet de
Manipulació d'Aliments. Permís de conduir B.
https://imolleida.com/ofertes-deExperiència prèvia com a carnisser/a. Habilitats
treball/?idOferta=5274
de tall i manipulació de diverses carns.
Disponibilitat incorporació immediata.

IMO

Soldador/a

Peó de construcció

Peó sector alumini ferro

Community Manager

Personal àmbit
economia

14/07/18

Imprescindible experiència en soldadura tipus
Mig Mag, Tig i interpretació de plànols.

Tàrrega

12/07/18

Persona responsable, puntual i amb bona
actitud. No és imprescindible tenir experiència.
Coneixements bàsics de maquinaria. Horari
laboral de 7h a 13h i de 15h a 17h.

Tàrrega

Persona amb actitud, amb coneixements de
soldadura i/o amb ganes d'aprendre l'ofici. No és
12/07/18
indispensable experiència. Formació bàsica.
Treball en equip i disposició a l'aprenentatge.
20h/setm

Tàrrega

12/07/18

Per empresa de repàs dur a terme la publicitat
de l'empresa. Campanyes, publicitat. Jornada
laboral: 20h/setmanals. Saber treballar en equip
i amb dots comunicatives. No és imprescindible
experiència.

10/07/18

Per empresa de repàs, impartir classes
individuals i grupals de comptabilitat.
Imprescincible persona responsable, amb
capacitat de treballar amb equip i comunicativa.
Jornada laboral: 30h/setmanals principalment
tardes. No és imprescindible experiència.

Mollerussa

Tàrrega

https://imolleida.com/ofertes-detreball/?idOferta=5287

IMO

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) a 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

Professor/a de francés

Professors/a àmbit de
ciències

Dependenta per
botiga de roba

Operari/ària plantes
envasadores

12/07/18

Professor/a per impartir classes individuals i
grupals de francés. Imprescincible persona
responsable, amb capacitat de treballar amb
equip i comunicativa. Jornada laboral:
30h/setmanals principalment tardes.

12/07/18

Per acadèmia de repàs per impartir classes
individuals i grupals de física, matemàtiques i/o
química. Persones responsables, amb capacitat
de treballar amb equip i comunicatives. Jornada
laboral: 30h/setmanals principalment tardes.

Tàrrega

12/07/18

Per a botiga de roba dependenta per atenció al
client, cobraments i control de caixa, gestió de
magatzem, manteniment i neteja del lloc de
treball. Valorable experiència en el sector de
ventes. Tenir bona presència.

Tàrrega

Experiència producció en cadena. Valorable
coneixements de manteniment,
electromecànica, electrònica,...i/o amb habilitats
en aquestes tasques. Amb ganes d'aprendre,
12/07/18
proactiva i responsable. Flexibilitat i treball en
equip. Torn de matí, tarda o nit. Duració del
contracte: mínim 6 mesos. Estar a l'atur i
empadronat a la comarca de l'Urgell.

Tàrrega

Tàrrega

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

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

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

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

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

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

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

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

Operari Auxiliar de
Manteniment

Dependent/a
comercial

Administratiu/va

Auxiliar
administratiu/va

Fonolleres

Gamma Farre Balaguer

Tàrrega

Golmés

Dependent/a
ferreteria

Tàrrega

Tècnic/a laboratori

Agramunt

Donar suport en la revisió i control de les
màquines i els sistemes (aire comprimit, autoarrancament, neteja de dipòsits, ventilació, etc.).
Manteniment preventiu (revisió de les màquines
12/07/18 en temes de pneumàtica, hidràulica, elèctrica i
neteja). Donar suport en muntatges elèctrics i en
instal·lacions de nova maquinaria. Estar
empadronat a un municipi de la comarca de
l'Urgell.

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

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

https://bit.ly/2z9Q9CL

Infojobs

12/07/18

Venda en sector de banys i cuines, ceràmica i
complements. Nocions d'interiorisme i capacitat
d'aprenentatge. Bona presència, empatia i
entrega. Valorable experiència en llocs similars.

12/07/18

Realitzar tasques de comptabilitat, passar
factures, quadrar balanços, etc. Català escrit i
parlat correctament. Bona presència i valorable
experiència de cara al públic. Contracte de 6
mesos, horari flexible de 20h setmanals de
dilluns a dissabte.

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

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

12/07/18

Suport en departament de costos i
comptabilitat. Important domini de l'ofimàtica i
es valorarà coneixement d'anglès i/o altres
idiomes. Incorporació immediata amb
possibilitat de desenvolupament dins l'empresa.

https://bit.ly/2KNVHHE

Infojobs

https://bit.ly/2MRmH6g

Infojobs

https://bit.ly/2Nhcz7c

Infojobs

Es busca dependent/a per a botiga ferreteria. Es
valoraran nocions en fusteria i treballs mecànics
12/07/18
i manuals. Horari partit matí i tarda. Incorporació
immediata.
Anàlisis de cereals i farina. Tasques de
12/07/18
planificació i control de qualitat.

11/07/18

Oferta de lloc de treball com a pizzer, a jornada
complerta.
Ajudant de cuina, torn partit, jornada de nit i
caps de setmana.
Imprescindible bon nivell de català i castellà.
Residència a l'Urgell o Pla d'Urgell.

https://bit.ly/2LmA663

Infojobs

12/07/18

Oferta en el sector sanitari. Valorable formació
en infermeria, farmàcia, etc. Gestió de terapies
naturals, valorable experiència en el sector i
nivell usuari d'anglès. Persona responsable i
flexible. S'ofereix contracte estable.

https://bit.ly/2MMIYCW

Infojobs

12/07/18

Persona resident a l'Urgell. S'ofereix contracte
indefinit i incorporació immediata.
Imprescindible titulació en infermeria. Valorable
experiència en tasques similars en col·lectiu de
la gent gran/serveis residencials.

https://bit.ly/2L9zeoD

Infojobs

Mecànic maquinària
Mollerussa- NUFRI
agrícola

13/0718

Manteniment de maquinària agrícola

https://goo.gl/9aGk3M

FEINA ACTIVA

Mosso de magatzem

Mollerussa

13/07/18

https://goo.gl/KGP8H6

FEINA ACTIVA

Balaguer

12/07/18

https://goo.gl/RMnFyM

FEINA ACTIVA

Bellvís

12/07/18

https://goo.gl/RMnFyM

FEINA ACTIVA

Cuiner/a

Vilanova de
Bellpuig

12/07/18

Preparació dels àpats en residència de gent gran

https://goo.gl/juWwPK

FEINA ACTIVA

Tècnics operadors
sistemes informàtics

Balaguer

10/07/18

Programador PLC amb experiència mínima d'un
any

https://goo.gl/s2N2Jv

FEINA ACTIVA

Personal pizzeria

Terapeuta

Infermer/a

Delegats comercials
en general
Peons industria de la
fusta i del suro

Mollerussa

Balaguer

Verdú

Feina de mosso magatzem, reposició
estanteries, etc...
Delegats comercials per assegurances a la zona
de la Noguera.
Muntatge i mecanització de tot tipus de
producte amb fusta

Operari/a càrnic/a
sala blanca

Bellpuig

10/07/18

Electromecànic/a

Bellpuig

10/07/18

Cuiners/es en general

Tàrrega

10/07/18

Empleats/des
administratiu

Agramunt

10/07/18

Manipulació de motlles de la màquina i bobines
de film pesats. - Envasament de productes
càrnics. - Ús de la màquina Multivac
Termoformadora.
Aprenentatge del sistema de la maquinària. Diagnòstic i resolució d'avaries. - Llegir i
interpretació d'esquemes elèctrics.

https://goo.gl/1YazFi

FEINA ACTIVA

https://goo.gl/HGTDkf

FEINA ACTIVA

Elaboració d'entrepans, planxa i fregidora.
Persona amb capacitat de treballar en equip.

https://goo.gl/a6gUfC

FEINA ACTIVA

Tasques de comptabilitat, facturació, atenció
telefònica i arxiu.

https://goo.gl/9mYHw7

FEINA ACTIVA

