BUTLLETÍ D'OFERTES
3 de Juliol de 2017
OFERTA DE FEINA

EMPRESA - LLOC

DATA

REQUISITS, PERFIL SOL·LICITAT, DESCRIPCIÓ

ACCÉS A L'OFERTA

ORIGEN

Cambrera

Bar Casal Cervera

26/06/17

Es necessita cambrer/a, preferiblement amb
experiència i ganes d'aprendre. Coneixement de
català i castellà

627718270 (Imma)

TOT

Responsable de
compres i
aprovisionament

Lleida

29/06/17

Disposar d'experiència de dos anys en el mateix
sector, valorable en el sector agroalimentari.

http://www.infofeina.com/llistat.php#

Infofeina

Perruquera

Tàrrega

27/06/17

Es necessita perruquer/a mínim 3 anys d'experiència

Telèfon: 636904566

TOT

Esteticient

Comarca Anoia

27/06/17

Es busca esteticista per perruqueria unisex.

Telèfon:688 372 060

TOT

Ajudant de cuina

Restaurant Artapa Tàrrega -

27/06/17

Artapa 1224 gastrobar de Tàrrega busca Ajudant de
cuina amb coneixements bàsics

ARTAPA 1224. C/Major,14 - Tàrrega. Telefon:
973 31 03 27 https://www.facebook.com/artapa1 224

TOT

27/06/17

Titulació ADE o similar o CFGS Logística i transport,
anglès nivell mig i disposar experiència en el sector
transport

http://www.infofeina.com/llistat.php#

Infofeina

Gestor comercial
nacional

Lleida

Cambrera

Cafeteria comarca
Anoia

28/06/17

Es necessita cambrer/a amb experiència i bona
presència per treballar amb una cafeteria.

Telèfon: 627 546 940

TOT

Fuster - Oficial 1ª

Fusteria Sant Guim de
Freixenet (Gestionada
per CC Segarra)

28/06/17

Es busca fuster per fabricació i muntatge de parquets,
portes, armaris empotrats, mobiliari... Horari de 8:00
a 18:00, sou a convenir. Experiència i formació en el
sector.

CC SEGARRA (SOL):
ocupaciosegarra@gmail.com

TOT

Ajudant de cuina i
cambrer/a

Restaurant Comarca
Anoia

28/06/17

Es busca ajudant de cuina adelantat i cambrer/a amb
cotxe propi

jgonza2017@outlook.es

TOT

https://goo.gl/Rr45vH

FEINA ACTIVA

Analitzar i classificar la matèria prima. Realitzar les
mostres de la matèria prima. Controlar i regular les
entrades, sortides, logística i distribució de la matèria
prima. Atendre les reclamacions. Realitzar els
albarans d´entrada i sortida.

Auxiliar
Administratiu/va

Bellcaire

30/06/17

Peons ramaders

Sant Ramon

29/06/17

Les pròpies d'una granja de mares.
S'ofereix 2 llocs de treball

https://goo.gl/VGZPrU

FEINA ACTIVA

Auxiliar de compres
amb anglès

Mollerussagestionada per
MARLEX

29/06/17

Suport en la gestió al responsable del departament de
compres. - Seguiment de compres, arxiu i gestió de
documentació. - Atenció al client.

https://goo.gl/aeBCPB

FEINA ACTIVA

2 peons de la
construcció

Belvís

29/06/17

Treballs de construcció.

https://goo.gl/AxxgvB

FEINA ACTIVA

2 Oficials 1ª de paleta

Bellvís

29/06/17

Treballs de construcció.

https://goo.gl/YszrnW

FEINA ACTIVA

2 places Treballador/a
Social

Mollerussa

28/06/17

Les funcions pròpies. Consell Comarcal del Pla
d'Urgell.

http://cido.diba.cat/oposicions/7115104/2places-de-treballador-social-consell-comarcaldel-pla-durgell

FEINA ACTIVA

Administratiu/va
comercialTelemarketing

Tàrrega

27/06/17

Concertació de visites pel comercial -Captació de
clients nous. -Actualització base de dades de clients Seguiments de mailings promocionals

https://goo.gl/vqRfyg

FEINA ACTIVA

26/06/17

Reparació i manteniment d'obres en general, tant a la
via pública com instal·lacions i dependències
municipals. Transportar i distribuir materials i
equipaments. Conduir els vehicles per al transport
dels membres de la brigada i/o materials.

https://goo.gl/zPecaA

FEINA ACTIVA

https://goo.gl/AP4bde

FEINA ACTIVA

https://goo.gl/xpLhLA

FEINA ACTIVA

2 Paletes

Tàrrega

Auxiliar de geriatria

OTTA Residencia, SL TÀRREGA

26/06/17

Atenció a les necessitats particulars de cada resident.
Bona praxi en les mobilitzacions i transferències,
acompanyament en l'autonomia en les activitats de la
vida diària, entre d'altres.

Tractoristamanipulador agrícola

Tornabous

26/06/17

Feines del camp, esporgar, aclarir... Portar el tractor i
el carretó elevador

Conductor de camio
amb carnet C

Tàrrega

03/07/17

Persona per transports i logistica amb carnet C i molt
valorable el C+E

gminguell@aspid.c
at

Persona per promotor
a Tremp

DISSENYADOR/A
GRÀFIC/A

COMERCIAL BOTIGA
VODAFONE

AUXILIAR DE
GERIATRIA
/GEROCULTOR

Tremp

Pla d'Urgell

Balaguer

Urgell

http://www.imancorp.es/esp/31/9617/job/de
talle-oferta/promotora-para-trempIMAN TEMPORING
tremp.html

20/06/17

Repartir publicitat i informar als clients

27/06/17

Millorar la imatge corporativa de l'empresa, web,
producte, presentacions, xarxes socials, etc. Cicles
Formatius de Grau Superior amb titulació de Arts
Gràfiques (valorable)

http://www.infofeina.com/llistat.php

InfoFeina

28/06/17

Participar de les tasques de la tenda en funció de les
seves necessitats: Obertura i tancament de la tenda,
recepció de mercaderia, comandes de material de us
intern, imatge de tenda, tramitació de la
documentació associada a la venda i postvenda.

http://www.infofeina.com/llistat.php

Infofeina

27/06/17

Persona responsable, dinàmica i amb iniciativa.
Empàtica i capacitada per treballar en equip.
Disposada a aprendre. Funcions: Higiene, canvis
posturals, dutxes, autonomia personal… És demana
títol oficial. Jornada completa.

http://www.infofeina.com/llistat.php

Infofeina

http://www.trobarefeina.com/index.asp?ruta
=includes/modules/ofertes/cnt_post.asp&id=
20962

Trobaré Feina

https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/
Ofertas.aspx?Id_Oferta=238787

ADECCO

OFICIAL TANCAMENT
D'ALUMINI

Tàrrega

17/06/17

És busca oficial per al muntatge de tancaments
d'alumini

Administratiu/va
sector assegurances

Lleida

26/06/17

Experiència demostrable de més de 2 anys al sector
de les assegurances
Jornada completa. dIsposicio del carnet de
radioscopia. Tasques de controlador d'accesos,
informacio als visitants i treballadors.

Vigilant de Seguretat

Lleida

16/06/17

Envasors/es de fruita

Seròs

16/06/17

https://empleo.imancorp.es/es/oferta/vigilan
IMAN TEMPORING
te-de-seguridad-17

Jornada completa. Envasar i manipular fruita a Seròs. https://empleo.imancorp.es/es/oferta/envasa
IMAN TEMPORING
Contracte temoral.
dorases-de-fruta

Operaris per sector
fusta, alimentacio i
metall.

Artesa de Segre

Enginyer en
Telecomunicacions o
grau superior en
informàtica

Tarrega

Operari de Pont Grua

Lleida

Montadors i
Soldadors a Tàrrega

Tarrega

Comercial

Tarrega

28/06/17

Jornada completa, contracte temporal. Experiència en https://empleo.imancorp.es/es/oferta/operar
IMAN TEMPORING
tasques en cadena. Disponibilitat de cotxe
iosas-6

28/06/17

REparar averies i programar mòdul GPS de camions.
Jornada completa, disponibilitat per viatjar una
vegada al mes.

https://empleo.imancorp.es/es/oferta/ingeni
IMAN TEMPORING
eroa-telecomunicaciones-3

28/06/17

Contracte de substitucio, jornada completa.
Experiència en el maneig del pont grua.

https://empleo.imancorp.es/es/oferta/operar
IMAN TEMPORING
ioa-con-puente-grua

29/06/17

Jornada completa, montatge de maquinària i
https://www.randstad.es/candidatos/ofertasestructura meteal·Lica, soldadura en fil. Experiència
empleo/oferta/montadorses-soldadorsesen muntatge i soldadura de fil.
tarrega-lleida-695302/

Randstad

28/06/17

COmercial de ventes a jornada completa. MAntenir i https://www.randstad.es/candidatos/ofertasampliar la cartera de serveis, concerta visites,
empleo/oferta/comercial-tarrega-lleidaelaboracio de pressupostos. Disponibilitat de cotxe
693626/

Randstad

https://www.randstad.es/candidatos/ofertasempleo/oferta/repartidora-tarrega-lleida693625/

Randstad

https://www.randstad.es/candidatos/ofertasempleo/oferta/mossoa-magatzem-amb-pdatarrega-lleida-693903/

Randstad

Repartidor

Tarrega

28/06/17

Repartidor amb càrrega i descàrrega per Urgell,
Segarra i Balaguer. Carnet B i C.

Mosso de magatzem
amb PDA

Tarrega

28/06/17

Preparacio de comandes, càrrega i descàrrega de
material. Us de la PDA, geestio d'albarans,

Responsable de
manteniment

Lleida

26/06/17

Empresa del sector del reciclatge. Es valorarà
formació tècnica relacionada amb el lloc de treball.
Experiència en el sector i el lloc. Valorable
coneixements d'anglès.

DUE-Infermer/a

Lleida

27/06/17

Cobrir vacances a mútua. Necessari estar autoritzat
per treballar amb raigs X. Formació professional.
Experiència mínima d'un any.

https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/
Ofertas.aspx?Id_Oferta=239830

ADECCO

https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/
Ofertas.aspx?Id_Oferta=242397

ADECCO

Títol de formació professional superior en enginyeria
o branca elèctrica. Mínim dos anys d'experiència en
sector d'electricitat o manteniment industrial. Treball https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/
en alçada. Saber interpretar plànols elèctrics. Bon
Ofertas.aspx?Id_Oferta=238202
nivell d'anglès llegit i bilingüe amb espanyol. Carnet
de conduir.

ADECCO

Tècnic/a de
manteniment sector
energies renovables

Lleida

28/06/17

Administratiu/va de
logística

Tàrrega

28/06/17

Experiència en logística. Nivell elevat d'anglès.

https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/
Ofertas.aspx?Id_Oferta=242604

ADECCO

Carretiller/a de 4
pales

Lleida (Mahou-Sant
Miquel)

28/06/17

Jornada laboral en torns rotatius matí i tarda. Salari
segons conveni.

https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/
Ofertas.aspx?Id_Oferta=242622

ADECCO

Oficial de 1a.

ecoviv sccl

03/07/17

Experiència 3 anys. Certificats i carnets.

https://goo.gl/tc1aV6

Infojobs

Responsable de
Producció

SF DIANA ESPAÑA

03/07/17

Capacitat de lideratge, treball en equip, informàtica i
idiomes.

https://goo.gl/BrHth7

Infojobs

Analista Programador

IPSATECK SL.

03/07/17

Busquem analista/programador NET / C# / MS Access
per a incorporació immediata.. Permís de conduir

https://goo.gl/9ULBS6

Infojobs

Xófer

Torrons Vicens SL

03/07/17

Carnet B+C+CAP en vigor, experència i disponibilitat
horària.

https://goo.gl/X8qP6f

Infojobs

Serveis funeraris

J. TORNE S.L.

03/07/17

Català i catellà escrit i parlat, informàtica i carnet de
conduir. Es valorable nocions de paleta.

https://goo.gl/SSFtMG

Infojobs

Auxiliar administratiu

Instal·lacions Global
de Ponent, S.L.

03/07/17

Grau mig-administració.

https://goo.gl/HcnWrK

Infojobs

Montador estructures
i estanteries

Meca-Systems

03/07/17

Experència 1 any. Disponibilitat de viatges
internacionals i estàncies 3 mesos.

https://goo.gl/oDa4MF

Infojobs

Enginyer/a delineantEstructures
metàliques

Meca-Systems

03/07/17

Ingenieria tècnica, nivell alt anglés, disponibiltat de
viatjar i vehicle propi.

https://goo.gl/W5Lpvg

Infojobs

Farrer i mecànic

Comercial Ribalt Ros
SCP

03/07/17

Empresa familiar necessita farrer i mecànic de
maquinaria agrícola.

https://goo.gl/VuynzF

Infojobs

03/07/17

Estudis CFGM Electromecànica. Entre 18 a 29 anys.
Inscrits al SOC. Formació a càrrec de l'empresa.

Interessats enviar CV: fem@tarrega.cat

Programa Fem
Ocupació per a
Joves

03/07/17

Estudis mínim d'ESO. Entre 18 a 29 anys. Inscrits al
SOC. Formació a càrrec de l'empresa.

Interessats enviar CV: fem@tarrega.cat

Programa Fem
Ocupació per a
Joves

Ajudant de mecànica
Ajudant de tècnic en
empresa
d’informàtica

Tàrrega

Tàrrega

Carretoner

Agramunt

03/07/17

Estudis ESO, CFGM o batxillerat. Entre 18 a 29 anys.
Inscrits al SOC. Formació a càrrec de l'empresa. Amb
carnet carretoner i experiència.

Interessats enviar CV: fem@tarrega.cat

Programa Fem
Ocupació per a
Joves

Auxiliar
administratiu/va

Tàrrega

03/07/17

Estudis ESO, CFGM o batxillerat. Entre 18 a 29 anys.
Inscrits al SOC. Formació a càrrec de l'empresa. Amb
coneixements de Microsoft Excel i facturaplus

Interessats enviar CV: fem@tarrega.cat

Programa Fem
Ocupació per a
Joves

Cuiner

Ca l'Isidre - Anglesola

03/07/17

Es busca cuiner/a. Jornada matí i tarda.

Interessats enviar CV a :
noritzaavila@outlook.com

https://goo.gl/YyhHcw

Infojobs

Teleoperador OAC

Adeslas - Tàrrega

03/07/17

Estudis mínims d'ESO, un any d'experiència, dots de
comunicació, habilitats ens conversa, treballar per
objectius.

Tècnic en electrònica

Sistemes electrònis
Progrés - Bellpuig

03/07/17

CFGM d'electrònica de consum. No es necesita
experiència. Tasques de muntatge de components
electrònics de plaques, soldarura, etc.

https://goo.gl/eE82kM

Infojobs

Auxiliar administratiu

Alvarez & Alvarez
representat. Bellpuig

03/07/17

Fp de grau mig. Experiència de 2 anys. Atenció al
client i tasques administratives.

https://goo.gl/Rv65Nm

Infojobs

Analista programador
. NET/C#/MS ACCESS

IPSATECK SL. Golmes

03/07/17

CFGS. Informàtica. Incorporació immediata.
Manteniment i actualització d'aplicacions

Administratiu/va

Lleida (Mahou-Sant
Miquel)

28/06/17

Experiència en lloc similar mínima d'un any. Formació
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/
CFGM administració i finances o equivalent.
Ofertas.aspx?Id_Oferta=242625
Incorporació immediata.

ADECCO

ADECCO

https://goo.gl/daRGei

Xofer de carburants

Lleida

29/06/17

Experiència en repartiment de carburant mínima de 3
anys. Tenir els carnets de conducció de camió cisterna https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/
en vigor (C+E) ADR bàsic+cisternes. Flexibilitat i
Ofertas.aspx?Id_Oferta=242697
disponibilitat horària.

Comercial

Magatzems l'Estella Tàrrega

03/07/17

Venedor/a amb experiència en la venda de roba de
vestir i de la llar. Rutes per la província de Lleida,amb
carnet de conduir (vehicle d’empresa).

Les persones interessades portar el CV
personalment a Magatzems l'Estrella

Infojobs

