BUTLLETÍ D'OFERTES
20 de Novembre 2017
OFERTA DE FEINA
Repartidor

Educador Social

Dependent/a

Marqueting i
Community manager

Diplomat/da o
graduat/da en
fisioteràpia

EMPRESA Tàrrega

Tàrrega

Mollerussa

Urgell

Ceverra

DATA

REQUISITS, PERFIL SOL·LICITAT, DESCRIPCIÓ

ACCÉS A L'OFERTA

ORIGEN

06/11/17

http://www.trobarefeina.com/index.a
Amb carnet C i CAP i experiència en repartiment
sp?ruta=includes/modules/ofertes/cn Trobaré Feina
i conducció. Horari de 8 a 13h i de 15 a 18h.
t_post.asp&id=21963

15/11/17

http://www.trobarefeina.com/index.a
sp?ruta=includes/modules/ofertes/cn Trobaré Feina
t_post.asp&id=22056

Per treballar a una residència geriàtrica

07/11/17

Per treballar en una sabateria en horari de tarda.
http://www.trobarefeina.com/index.a
Es valorarà persona alegre, dinàmica i amb
sp?ruta=includes/modules/ofertes/cn Trobaré Feina
moltes ganes de treballar i experiència amb el
t_post.asp&id=21976
públic.

17/11/17

Elaborar el pla de marketing, seguiment de
mateix, actualització de web i xarxes social.
CFGM amb comerç i marketing valorable.
http://www.infofeina.com/llistat.php
Disponibilitat immediata, fàcil adaptació i treball
en equip.

02/11/17

5h setmanals distribuides en dos matins.
http://enfoc.cat/ca/educacio/enfoc/o
Gestionada per
Determinar diagnòstic en fisioteràpia, dissenyar
fertes-laborals/diplomatda-oEnfoc el pla d'intervenció, executar i avaluar. Tasques
graduatda-enAssociació Alba
pròpies d'un/a fisiterapeuta
fisioterapia/132195.html

Infofeina

Peó agricola

Administratiu/va

Tècnic/a en inserció
sociolaboral

Coordinació àrea
Atenció a Persones

Urgell

Urgell

Tàrrega

Tàrrega

Educador/a social en Vilanova de
un CRAE
Bellpuig

Carretoner/a

Agramunt

09/11/17

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

09/11/17

Experiència en administració, comptabilitat i http://enfoc.cat/ca/educacio/enfoc/o Gestionada per
gestió telefònica. Contracte de substitució de
fertesEnfoc maternitat amb horari: 9 a 13:30 i de 15 a 18:30. laborals/administratiuva/112683.html Associació Alba

17/11/17

Requisit: Estar inscrit a garantia juvenil. I haver
acabat els estudis 5 anys abans de la data.
http://enfoc.cat/ca/educacio/enfoc/o
Tasques de suport administratiu a l'Àrea de
fertes-laborals/tecnica-en-insercio- Associació Alba
Formació i Inserció. Carnet de conduir i
sociolaboral/133240.html
disponibilitat per desplaçar-se

15/11/17

14/11/17

20/11/17

Persona creativa, apassionada i innovadora amb
http://enfoc.cat/ca/educacio/enfoc/o
capacitat de treball multitasca i ganes de
fertes-laborals/dinamitzaciotreballar en entorn dinàmic. Valorable estudis
Associació Alba
participacio-treball-comunitari-iamb sociologia, comunicació, educació i treball
gestio-de-projectes/133241.html
social, intervenció social…
http://talent.globalleida.org/serveis/i
Atenció i intervenció directa amb infants i
ntermediacio-laboral/ofertes-deadolescents. Cal tenir a disposició el certificat treball?idOferta=4406&noMenu=1&v GLOBAL LLEIDA
d'antecedents sexuals.
=ofertes%2FdetallOferta&idAplicatiu=
555&idAplicatiuRel=555
Carnet de carretoner en vigència. Experiència https://www.adeccostaffing.es/job/ca
amb el carretó frontal i amb radiofreqüència. Es rretilleroa-en-agramunt/?ID=527cfeaavalorarà vehicle propi.
4f2f-4f33-a913-6597f37dc9d5

ADECCO

Recepcionista
empresa
assegurances

Delineant

Lleida

La Noguera

19/11/17

CFGM/CFGS secretariat/administració.
Experiència mínim 6 mesos de recepcionista o https://www.adeccostaffing.es/job/re
com a administratiu/va. Alt nivell d'espanyol i cepcionista-lleida/?ID=ec8ea362-4089català aprlat i escrit. Molt valorable experiència
40ec-ab67-41c6fd5a1119
en gestió documental i d'ATC.

ADECCO

19/11/17

https://www.adeccostaffing.es/job/d
CFGS en Disseny industrial o Enginyeria Tècnica
elineantea/?ID=7d3beb2b-7d46-48c9mecànica. Nivell elevat d'Autocad o SolidWoks.
a788-2d6496580e36

ADECCO

Valorable experiència en vendes dins el sector https://www.adeccostaffing.es/job/co
del moble o com a comercial. Coneixements
mercial-en-tienda-deinformàtics a nivell usuari. Carnet de conduir i
muebles/?ID=ba545539-1202-4a28vehicle propi per accedir al lloc de treball.
8cf7-2d03ec9f04ab

ADECCO

Comercial de botiga
de mobles

Lleida

19/11/17

Administratiu/va
francès/a nadiu/a

Lleida

18/11/17

Nivell de francès nadiu. Coneixements
d'ofimàtica a nivell usuari.

https://www.adeccostaffing.es/job/fr
ancesa-nativoa-lleida/?ID=b1b8b1878ac7-4622-b221-42f864351e05

ADECCO

Auxiliar comptable

Tàrrega

17/11/17

CFGM/CFGS. Nivell elevat de comptabilitat.

https://www.adeccostaffing.es/job/a
uxiliar-contable/?ID=24c916a3-24bb4774-b60e-ed0c8e0aa760

ADECCO

Jardiner/a

Lleida

13/11/17

CF Jardineria.Experiència en jardineria i
especialment en camps de futbol. Busquem una https://secure.eurofirms.cat/AreaPriv
persona organitzada i responsable. Valorable ada/Oferta/Jardinerera__Professions_
residència propera al lloc de treball.
Arts_i_Oficis-LLEIDA/148-000416

EUROFIRMS

Auxiliar
administratiu/va

Tècnic en RRHH

Cap de producció

Segrià

Lleida

Tàrrega

13/11/17

17/11/17

CFGS Administració i finances. Experiència
https://secure.eurofirms.cat/AreaPriv
mínima demostrable de 2 anys com a auxiliar
ada/Oferta/Administratiuva__Adminis
administratiu/va. Valorable residència propera a
tracio_dempreses-LLEIDA/148la zona de treball. Carnet de conduir i vehicle
000418
propi.
Titulació Psicologia, graduat social, relacions
laborals o de treball. Nivell alt amb anglès i
experiència de 3 anys amb lloc similar.

https://www.optima.cat/es/ofertasde-trabajo/488/tecnico-a-de-rrhh

EUROFIRMS

OPTIMA

14/11/17

No demanen titulació, si experiència en
http://www.montanessole.com/ca/of
comandament i operacions pantes de producció.
Montañes i solé
erta.php?id=1074
Valorable coneixements anglès i francés

Director
manteniment
industrial

Lleida

14/11/17

Titulació enginyeria industrial amb experiència
http://www.montanessole.com/ca/of
mínima 5 anys en manteniment industrial i al
Montañes i solé
erta.php?id=1073
càrrec de 25-30 persones

Tècnic comercial

Lleida

16/11/17

Titulació enginyeria tècnica agrícola o química i http://www.montanessole.com/ca/of
Montañes i solé
experiència amb el sector comercial i productes.
erta.php?id=1076

Tècnic/a Social
Atenció a persones
refugiades o
sol·licitants d'asil

Creu Roja
Lleida

20/11/2017

Grau Treball Social amb 2 anys d'experiència.
Internet en general, català i castellà i es valorarà
coneixements d'àrab, anglès i francès.

https://goo.gl/BFvWTa

Creu Roja

Monitor/a projecte
Atenció a persones
refugiades o
sol·licitants d'asil

Creu Roja
Lleida

20/11/17

Grau Mig i/o batxillerat i Nivell C de català i
castellà. Es valorarà tenir carnet de monitor de
lleure, anglès, francès i àrab a nivell oral.

https://goo.gl/zvVeHm

Creu Roja

20/11/17

Grau en Treball o Educació Social, es valorarà
tenir experiència amb gent gran. Coneixements
informàtica nivell de català i castellà.

https://goo.gl/6rQYq2

Creu Roja

Franquícia
Solvia
Tàrrega

18/11/17

Estudis de GM amb coneixements d'ofimàtica.
Experiència de 2 anys amb català i anglès.
Imprescindible vehicle propi.

https://goo.gl/cwBZ7y

INFOJOBS

Comercial

Silcor Carnica
SL Agramunt

18/11/17

Es necessita comercial amb 2 anys d'experiència
a la província de Lleida. Incorporació immediata.

https://goo.gl/abkSK4

INFOJOBS

Cap Comptable
Administratiu

Ondara
Logística
Tàrrega

18/11/17

GS en Administració i fiances. Persona resolutiva,
comunicativa, capacitat de negociació i anglès i
francès mitja. Valorable experiència en Transport
de Mercaderies.

https://goo.gl/9GCbzH

INFOJOBS

Responsable de
Manteniment

Borges
Internacional
Group S.L.U.
Tàrrega

17/11/17

Enginyer Tècnic industrial especialista en
Mecànica amb 2 anys d'experiència. Per a dirigir,
coordinar i supervisar l'equip de manteniment ,
càrrec intermedi.

https://goo.gl/hW8873

INFOJOBS

Director de projectes

IMAGO
Tàrrega

16/11/17

Enginyer tècnic i CAD, amb 4 anys d'experiència.
Responsabilitats de direcció del departament
tècnic i dels muntatges.

https://goo.gl/NcLp9D

INFOJOBS

Integrador/a social

Fundació
Pere Tarrés
Cervera/Guis
sona

15/11/17

GS integració social amb un any d'experiència
amb infants i joves en risc. Horari tardes de dll a
dv.

https://goo.gl/6BroVf

INFOJOBS

Tècnic/a Social àmbit
gent gran

Creu Roja
Lleida

Assessor comercial
de franquícia

Tallers
Celestí Farré
SL Tàrrega

15/11/17

Batxillerat amb 1 any d'experiència. Elaboració
de pressupostos, comandes, recerca i seguiment
de clients,...

https://goo.gl/c4Nc1k

INFOJOBS

El Pastoret
Logística d'exportació Sant Guim de
Freixenet

15/11/17

GS comerç internacional i 1 any d'experiència.
Domini anglès i francès.

https://goo.gl/MJYA9y

INFOJOBS

15/11/17

GM amb coneixements d'electricitat,
climatització, calefacció i fontaneria. 2 anys
d'experiència.

https://goo.gl/VKWxoe

INFOJOBS

15/11/17

Llicenciatura ADE, econòmiques o 3 anys
d'experiència en auditoria. Empresa de
producció i comercialització d'spas i productes
wellness.

https://goo.gl/9Xs6G4

INFOJOBS

https://goo.gl/7h4zJ7

INFOJOBS

Comercial de
Vehicles

Oficial de 3ª

Instal·lacions
Albert Fito
SLU Cervera

Controller Financer

IBERSPA
Cervera

Gestor de logística

Transmogirs
SL Anglesola

14/11/17

GM Transport i Logística. Sense experiència.
Imprescindible Francès i vehicle propi. Valorable
Anglès.

Comercial d'oficina
en empresa Logística

Ondara
Logística
Tàrrega

14/11/17

Coneixements de logística, transport, negociació,
captació de clients i anglès i francès parlat i
escrit.

https://goo.gl/okuXjR

INFOJOBS

Comercial

Silcor Càrnica
SL Agramunt

11/11/17

Es necessita comercial amb 2 anys d'experiència
a la província de Lleida. Incorporació immediata.

https://goo.gl/abkSK4

INFOJOBS

Avaluador d'Atenció
al Client

ANT
Servicalidad
Tàrrega

08/11/17

Estudis de Batxillerat que resideixi a la zona i
amb cotxe de 2 a 8 anys. Domini Excel, Word i
correu.

https://goo.gl/1cRB5U

INFOJOBS

Administratiu
d'Incidències

Ondara
Logística
Tàrrega

08/11/17

ESO amb 2 anys d'experiència. Valorable francèsanglès , capacitat improvisació, dots
comunicatius. Jornada partida.

https://goo.gl/zmFHak

INFOJOBS

Conductor Tràiler
rutes internacionals

Ondara
Logística
Tàrrega

08/11/17

ESO amb carnet C1+E+CAP i targeta de
conductor. 5 anys d'experiència i incorporació
immediata.

https://goo.gl/Ksiuon

INFOJOBS

Tècnic Secció Energia

bonArea
AGRUPA
Guissona

03/11/17

Grau enginyeria de la Energia amb 1 any
d'experiència. Coneixements en eficiència
energètica, XML, estratègia de preus.

https://goo.gl/gJP4jP

INFOJOBS

Operari de
manteniment
industrial

bonArea
AGRUPA
Guissona

03/11/17

GS en Electricitat i Electrònica amb 1 any
d'experiència i resident a la província.

https://goo.gl/P7p1ST

INFOJOBS

Administratiu
comptable amb
experiència.

ASG Trans
Vilagrassa

29/10/17

GM Administratiu amb experiència en tresoreria,
clients, proveïdors i estocs, realitzar tancaments
i tasques que RRHH.

https://goo.gl/nywu52

INFOJOBS

Muntador de
prefabricats de
formigó

Prefabricacio
nes y
contratas
SAU Cervera

25/10/17

ESO amb coneixements de soldadura, formigó i
prefabricats. Experiència demostrable en
soldadura i disponibilitat per viatjar.

https://goo.gl/u5JFXu

INFOJOBS

Backoficce dept..
Customer Service

Borges
Internacional
Group S.L.U.

14/10/17

Grau amb ADE, nivell avencat Anglès i
experiència en logística i/o exportació. Es
valorarà altres idiomes (francès, rus,..) Persona
resolutiva i polivalent.

https://goo.gl/8TKhoc

INFOJOBS

17/11/17

Experiència en sector del metall de 3 anys.
Domini d'anglés. Coneixements d'AUTOCAD i
Catia. Disponibilitat inmediata

https://www.randstad.es/candidatos/
ofertas-empleo/oferta/responsablecalidad-lleida-lleida-980602/

RANDSTAT

Responsable de
qualitat

Lleida

Soldador

Tàrrega

16/11/17

Interpretar plànols, soldador fil i electrode.
Experiència 2 anys

Electricista

Guissona

17/11/17

Experiència de 2 anys. FP d'electricitat i
electrònica

https://www.randstad.es/candidatos/
ofertas-empleo/oferta/soldadora973603/

RANDSTAT

https://www.randstad.es/candidatos/
ofertas-empleo/oferta/electicista980402/

RANDSTAT

https://www.randstad.es/candidatos/
ofertas-empleo/oferta/contable972804/
https://www.randstad.es/candidatos/
ofertas-empleo/oferta/contable970409/

Comptable

Lleida

16/11/17

Formació CFGS Administració i finances.
Experiència professional: 3 anys

Comptable

Lleida

16/11/17

CFGS Administració. Experiència en
comptabilitat. Coneixements en APLIFISA

15/11/17

Experiència en laboratori. Domini de francés i
anglés. Estudis tècnics en química. 2 anys
d'experiència. Disponiblitat inmediata

https://www.randstad.es/candidatos/
ofertas-empleo/oferta/responsablecalidad-968309/

RANDSTAT

15/11/17

Titulació Universitària: ADE, Psicologia, RRLL,
Ciències del Treball, Dret.... Vehicle pròpi.
Motivació per l'àrea comercial

https://www.randstad.es/candidatos/
ofertas-empleo/oferta/consultoracomercial-senior-rrhh-mollerussalleida-965906/

RANDSTAT

RANDSTAT

RANDSTAT

Responsable de
qualitat

Comercial Senior
RRHH

Lleida

Mollerussa

Electromecànic

Cervera

15/11/17

Experiència 1 any com a mantenirment industrial https://www.randstad.es/candidatos/
o electromecànic. Formació relacionada amb el
ofertaslloc de treball. Disponibilitat per canviar de lloc
empleo/oferta/electromecanicode residència
964720/

Xofer camió amb
remolc

Lleida

15/11/17

Experiència en conducció de camió amb remolc https://www.randstad.es/candidatos/
de 2 anys. Disponibilitat complerta i immediata. ofertas-empleo/oferta/chofer-camionCarnet de conduir C+E
y-remolque-969602/

RANDSTAT

RANDSTAT

Tècnic de prevenció

Lleida

14/11/17

Tècnic en prevenció en riscos laborals. 2 anys en https://www.randstad.es/candidatos/
lloc similar. Disponibilitat per desplaçar-se.
ofertas-empleo/oferta/tecnicoConeixements en instalacions elèctriques
prevencion-962304/

RANDSTAT

Experiència en tasques de manipulació
d'aliments en empreses del sector. Carnet de https://www.randstad.es/candidatos/
manipulador d'aliments. Disponibilitat de carnet ofertas-empleo/oferta/manipuladorade conduir i vehicle propi. Disponibilitat horaria
cebolla-961302/
de dilluns a dissabte. Experiencia 2 anys

RANDSTAT

Manipulador/a de
ceba

Bellvís

14/11/17

Personal escorxador

Lleida

14/11/17

Disponibilitat de vehicle propi. Incorporació
inmediata. Treball a partir de les 4 de la
matinada

https://www.randstad.es/candidatos/
ofertas-empleo/oferta/personalmatadero-961402/

RANDSTAT

Administrativa nivell
molt alt anglés

Lleida

14/11/17

Nivell molt alt d'anglés

https://www.randstad.es/candidatos/
ofertas-empleo/oferta/administrativaingles-muy-alto-lleida-lleida-961203/

RANDSTAT

RANDSTAT

Operari/a carnic/a

Mollerussa

14/11/17

Experiència en sector d'1 any

https://www.randstad.es/candidatos/
ofertas-empleo/oferta/operarioacarnicoa-960709/

Auxiliar
administratiu/va

Lleida

13/11/17

Experiència 1 any en tasques similars.
Disponibilitat de vehicle pròpi. Possibilitat de
treballar en mitja jornada (mati o tarda)

https://www.randstad.es/candidatos/
ofertas-empleo/oferta/auxiliaradministrativoa-957622/

RANDSTAT

13/11/17

Disponibilitat inmediata. Experiència en el sector
2 anys. Disponibilitat per desplaçar-se

https://www.randstad.es/candidatos/
ofertas-empleo/oferta/montadorapladur-954802/

RANDSTAT

Montador/a Pladur

Tàrrega

Administratiu/va

Tàrrega

20/11/17

Titulació CFGS/ CFGM o Certificat de
professionalitat en l'àmbit d'administració.
Requisits: estar inscrit en el programa Garantia
Juvenil i no haver superat 2 anys en contracte en
pràctiques.
Titulació universitària, CFGS/ CFGM o Certificat
de professionalitat en l'àmbit d'informàtica.
Requisits: estar inscrit en el programa Garantia
Juvenil i no haver superat 2 anys en contracte en
pràctiques.

Enviar CV: olgar@urgell.cat

Consell
Comarcal de
l'Urgell

Enviar CV: olgar@urgell.cat

Consell
Comarcal de
l'Urgell

Informàtic/a

Tàrrega

20/11/17

Informatic
programador

CAG BONAREA
Guissona

01/11/17

Ofertes del mes de NOVEMBRE, del Grup
Alimentari Guissona

CAG: https://www.cag.es/grup/catal
a/treball.asp

TOT

Analista laboratori
microbiologia

CAG BONAREA
Guissona

01/11/17

Ofertes del mes de NOVEMBRE, del Grup
Alimentari Guissona

CAG: https://www.cag.es/grup/catal
a/treball.asp

TOT

Comercial per a
tasques de gestió

CAG BONAREA
Guissona

01/11/17

Ofertes del mes de NOVEMBRE, del Grup
Alimentari Guissona

CAG: https://www.cag.es/grup/catal
a/treball.asp

TOT

Enginyer Industrial
per la implantació
sistema de gestió de
magatzems

CAG BONAREA
Guissona

01/11/17

Ofertes del mes de NOVEMBRE, del Grup
Alimentari Guissona

CAG: https://www.cag.es/grup/catal
a/treball.asp

TOT

Transportista PLS
(Autònom)

CAG BONAREA
Guissona

01/11/17

Ofertes del mes de NOVEMBRE, del Grup
Alimentari Guissona

CAG: https://www.cag.es/grup/catal
a/treball.asp

TOT

Mecànic de turismes
i camions

Administratiu/va
Qualitat

Educador/a SocialAnimador/a
Sociocultural

Responsable de
Logística

Cambrera

Mecànic/a
maquinària agricola

CAG BONAREA
Guissona
Gestionada
per Grup
Carles

LLAR D'AVIS
DEL CARME

SEMILLAS
FITÓ Bellpuig

Mollerussa

Mollerussa

CAG: https://www.cag.es/grup/catal
a/treball.asp

TOT

01/11/17

Formació: Empresarials, ADE o CFGS equivalent.
Experiència: mínima de 2 anys en una feina
https://grupcarlesrrhh.talentclue.com
similar. Es valorarà positivament experiència en
/es/node/21056704/445
el sector de la ceràmica. Idiomes: català, castellà
i valorable anglès

TOT

16/11/17

Atenció a la persona segons les capacitats,
habilitats, destreses i desitjos per fomentar el
seu benestar general, desenvolupar tècniques
d'animació i promoure la seva imatge integració,
coordinació del voluntariat. Horari de 10h-13h i
17h-20h.

enviar CV a
administracio@llardelcarme.es

TOT

16/11/17

Feina estable en una companyia de referència en
el sector - Contracte Indefinit. Salari Fixe i
variable competitiu d'acord amb la experiència
aportada pel candidat/a. Lloc de feina: Bellpuig /
Les Cases de Barbens

http://www.semillasfito.com/es
/trabaja-connosotros/9/index.htm

TOT

15/11/17

Es busca Persona Responsable , amb bona
disponibilitat laboral i ganes de treballar. Amb
experiència demostrable tant en barra como en
menjadors. S'ofereix jornada complerta

676658551

TOT

17/11/17

Reparació i Control de maquinària agricola Muntatge i manteniment de tractors,
sembradores, remolcs...

https://goo.gl/7AdZgw

FEINA ACTIVA

01/11/17

Ofertes del mes de NOVEMBRE, del Grup
Alimentari Guissona

17/11/17

Repartidor que amb carnet C i CAP vigent. Es
valorarà positivament l'experiència en el sector
de la paqueteria. Es per realitzar el servei als
Pallars i a la Vall d'Aran des de Torrefarrera. ADR.

https://goo.gl/SGoiro

FEINA ACTIVA

Administrativa amb
atenció al públic

Bellpuig Gestió
Integral
d'Aigues de
Catalunya
(Giacsa)

17/11/17

atenció al públic facturació cobraments altres
gestions administratives

https://goo.gl/DwAtRV

FEINA ACTIVA

Operari/a de
confecció

Cervera

17/11/17

La funció principal serà la del maneig de màquina
plana i overlock.

https://goo.gl/F7aVmK

FEINA ACTIVA

Peó del metall

Cervera

17/11/17

Fabricació i muntatge de producte final. Ubicació de producte al magatzem.

https://goo.gl/zaEjCJ

FEINA ACTIVA

https://goo.gl/ySZgAi

FEINA ACTIVA

https://goo.gl/5Zx22F

FEINA ACTIVA

Repartidor/a amb
carnet C

Torrefarrera

Electromecànic
industrial

Cervera

17/11/17

Manteniment preventiu i correctiu de
maquinària industrial e instal·lacions. Diagnòstic
d'averies.Llegir i interpretar els esquemes
elèctrics.Instal·lació de maquinària industrial
elèctrica (motors, variadors, bombes
hidràuliques, sensors).Resolució d'averies, entre
d'altres.

Pintor industrial

Tàrrega

17/11/17

Pintar superfícies metàl.liques amb pistola
Airless.

Tècni/a superior
mecatrònica

Sant Guim de
Freixenet

17/11/17

Muntatge i ajustament de maquinària industrial

https://goo.gl/GHxGPZ

FEINA ACTIVA

Muntador/a
elèctric/a

Tàrrega

17/11/17

Muntatge maquinària industrial i vehicles
industrials.

https://goo.gl/cPd3Gs

FEINA ACTIVA

Operari/a de fàbrica

Balaguer

17/11/17

Tall de peces. - Siliconat, sellat, serigrafiat. Muntatge d'estructures.

https://goo.gl/oJgT2X

FEINA ACTIVA

Ajudant de tapisseria

Cervera

17/11/17

Realització de tasques relacionades amb el
patronatge, tall i confecció.

https://goo.gl/uy1GsQ

FEINA ACTIVA

Operari/a de fusta

Sant Guim de
Freixenet

17/11/17

Executar operacions relacionades amb la
producció. - Instal·lar i fer ús de màquines per
tallar i donar forma a la fusta.

https://goo.gl/cviwJr

FEINA ACTIVA

17/11/17

Posada en marxa de la maquinària industrial. Introducció de paràmetres. - Detecció d'avaries. Control qualitat del producte.

https://goo.gl/dovNvr

FEINA ACTIVA

https://goo.gl/TTDa1m

FEINA ACTIVA

https://goo.gl/GT33dx

FEINA ACTIVA

Maquinista
producció

Guissona

Mosso/a especialista
en sector
alimentació

Tàrrega

17/11/17

Recepció de material, control de qualitat del
producte, aprovisionament a producció. Reenvasat i reetiquetat del producte. - Ubicació
en magatzem. - Control estoc

Carnisser/a

Tàrrega

16/11/17

Les pròpies del lloc de treball.

16/11/17

Col.laborarà amb la direcció en l´establiment de
les poítiques comercials i execució de les
mateixes (compra-venda de matèria prima).
Nivell alt d'anglès.

https://goo.gl/F5jDX7

FEINA ACTIVA

Tàrrega

16/11/17

Servei de línia a Tàrrega i possible discrecional.
Carnet D i CAP per viatgers.

https://goo.gl/S5p96P

FEINA ACTIVA

Bellpuig

14/11/17

Realitzar tasques que consisteixen en preparar,
alimentar i operar amb maquinaria de producció
de cable elèctric

https://goo.gl/RaFsjb

FEINA ACTIVA

https://goo.gl/ptkHft

FEINA ACTIVA

https://goo.gl/HGWF5y

FEINA ACTIVA

Comercial nacional i
exportació

Bellcaire
d'urgell

Conductor/a autocar

Operari/a de
producció

Cap de producció

Tàrrega

14/11/17

Realitzar les tasques de producció i de gestió de
l'empresa d'acord als requisits del producte i a la
normativa en funcionament. Supervisar equip de
producció de 6-7 persones.

Paleta Oficial 1ª

Mollerussa

13/11/17

Les tasques pròpies d' un oficial 1a

