T

O

AULER D’

FERTES DE

T

REBALL
OFERTES DEL TOT: Del 19 al 26 de maig de 2017

data oferta

24/3/2017

data fi
oferta

26/05/2017

oferta

PROFESSOR/A ANGLES

24/3/2017

26/05/2017

PROFESSOR/A ACADÈMIA
(primària i angles)

1/5/2017

31/05/2017

CAMBRERS/ES I AJUDANTS
DE CUINA

2/2/2017

26/05/2017

MESTRE DE
MATEMATIQUES, FISICA,
QUIMICA I TECNOLOGIA

empresa

població

descripció

contacte

CERVERA

Acadèmia Madern de Cervera necessita (actualment i
per al proper curs) professor/a d'anglès: titulació de
grau i que tingui el 5è de l'EOI o l'Advanced.

ACADEMIA MADERN: Av.
Francesc Macià 16 de Cervera,
trucar al tel. 973 532 927 o per
correu a
academiamadern@gmail.com

CERVERA

Es necessita (actualment i per al proper curs) Graduada
en Educació Primària, menció en llengua estrangera
(anglès i 5è de EOI)

ACADEMIA MADERN: Av.
Francesc Macià 16 de Cervera,
trucar al tel. 973 532 927 o per
correu a
academiamadern@gmail.com

MOLLERUSSA

Es necessita cambrers/es i ajudants de cuina amb
experiència per formar part de l'equip de treball d'un
nou local. Es valorarà experiència prèvia.

Tel. 601 122 351

ACADEMIA
MADERN

CERVERA

Mitja jornada en horari de tarda. Incorporació Setembre
academiamadern@gmail.com
2017

ACADEMIA
MADERN

ACADEMIA
MADERN

15/5/2017

02/06/2017

RESPONSABLE
D'ADMINISTRACIÓ

MONTAÑES I
SOLÉ

Empresa de caldereria incorpora un/a professional per
cobrir baixa de maternitat de la Responsable
COMARCA PLA
d'Administració. Emissió de factures, gestió de la
D'URGELL
comptabilitat, control de tresoreria, pagaments i
cobraments, imputacions adients a les partides...

1/5/2017

31/05/2017

INFORMÀTICS
PROGRAMADORS

CAG

GUISSONA

Ofertes del mes de MAIG de la Corporació Alimentaria
de Guissona

CAG:
http://www.cag.es/grup/catala/t
reball.asp

1/5/2017

31/05/2017

ENGINYER INDUSTRIAL

CAG

GUISSONA

Ofertes del mes de MAIG de la Corporació Alimentaria
de Guissona

CAG:
http://www.cag.es/grup/catala/t
reball.asp

1/5/2017

31/05/2017

ENGINYER DE PRODUCCIÓ
(LEAN, MAPEX)

CAG

GUISSONA

Ofertes del mes de MAIG de la Corporació Alimentaria
de Guissona

CAG:
http://www.cag.es/grup/catala/t
reball.asp

18/5/2017

02/06/2017

GRAUS EN ENGINYERIA
FORESTAL

FORESTAL DE
SOLSONA
CATALUNYA

Planificació forestal i projectes relacionats. Gestió de
finques sota la supervisió de coordinador tècnic.

INFOFEINA ref. L-125725

INFOFEINA ref. LDad-126670

T

O

AULER D’

FERTES DE

T

REBALL
OFERTES DEL TOT: Del 19 al 26 de maig de 2017

data oferta

data fi
oferta

oferta

empresa

població

SCCL

descripció

contacte

Contacte amb socis, assessorament i visites a finca per
estudiar i valorar els possibles treballs i campanyes
forestals. Seguiment d'empreses.

18/5/2017

31/05/2017

CONDUCTORS DE CAMIÓ I
PONT GRUA

GESTIONADA
PER OTG
LLEIDA

LLEIDA

Transport i càrrega i descàrrega de vidre. Ruta:
Catalunya, Andorra i Aragó

FEINAACTIVA:
https://goo.gl/fT9zF4

1/5/2017

31/05/2017

MUNTADORS
D'INSTAL·LACIONS

CAG

GUISSONA

Ofertes del mes de MAIG de la Corporació Alimentaria
de Guissona

CAG:
http://www.cag.es/grup/catala/t
reball.asp

1/5/2017

31/05/2017

OFICIALS DE MANTENIMENT
CAG
INDUSTRIAL

GUISSONA

Ofertes del mes de MAIG de la Corporació Alimentaria
de Guissona

CAG:
http://www.cag.es/grup/catala/t
reball.asp

1/5/2017

31/05/2017

OPERARIS DE PRODUCCIÓ

CAG

GUISSONA

Ofertes del mes de MAIG de la Corporació Alimentaria
de Guissona

CAG:
http://www.cag.es/grup/catala/t
reball.asp

2/5/2017

26/05/2017

BACK OFFICE - dep.
comercial

INDOX SPAIN
ENERGY SL

ANGLESOLA

Estudis a nivell de FP Grau mig en comerç i màrketing.
No es requereix experiència.

www.infojobs.net

2/5/2017

26/05/2017

PEÓ/NA

EL PASTORET

Es demana estudis a nivell de FP grau superior en
SANT GUIM
manteniment i serveis a la producció. Es cerca personal
DE FREIXENET per ocupar vacants en el departament de logística i
magatzem i responsables de sala de producció.

10/5/2017

26/05/2017

MANTENIMENT INDUSTRIAL

2/5/2017

26/05/2017

MOSSO/A DE MAGATZEM

4/5/2017

02/06/2017

OPERARIS/ES SALA BLANCA EUROFIRMS

BALAGUER

EL PASTORET

Experiència en entorn industrial. Electricitat bàsica,
mecànica, caldereria / canonada (soldadura fil, TIC i
MIG), hidràulica, muntatge industrial, interpretació de
plànols, maneig de carretons i de plataformes.

www.infojobs.net

INFOFEINA ref. LPie-123801

Es demana estudis a nivell de FP grau superior en
SANT GUIM
industries alimentàries per ocupar vacants en els
www.infojobs.net
DE FREIXENET departaments de logística i magatzem i responsables en
sala de producció.
COMARCA DE
L'URGELL

Es cerca per empresa del sector alimentari de la zona de
www.infojobs.net
l'Urgell, operaris/es per a treball en sala blanca.

T

O

AULER D’

FERTES DE

T

REBALL
OFERTES DEL TOT: Del 19 al 26 de maig de 2017

data oferta
9/5/2017

9/5/2017

data fi
oferta
02/06/2017

02/06/2017

oferta

empresa

població

descripció

contacte

TÈCNIC/A DE
MANTENIMENT

INFUN

FONOLLERES

Multinacional del sector d'automoció precisa incorporar
un/a tècnic/a de manteniment.

www.infojobs.net

TÈCNIC/A DE COMPRES

MARLEX
RECRUITING

COMARCA DE
LA SEGARRA

Empresa amb seu a la Segarra precisa incorporar un/a
tècnic/a de compres. Sota el responsable d’operacions
de la companyia, es farà càrrec de la gestió de compres
així com el contacte amb proveïdors.

www.infojobs.net

CERVERA

Es demana estudis a nivell de cicle formatiu grau
superior en administració i finances i nivell elevat
www.infojobs.net
d'Excel. Tasques: suport a facturació, atenció telefònica,
base de dades i suport a comptabilitat.

TÀRREGA

Es selecciona comptable a mitja jornada per la tarda.
Tasques: control de bancs, remeses, assentaments i
facturació.

10/5/2017

02/06/2017

ADMINISTRATIU/VA

ADECCO
INDUSTRIAL

10/5/2017

02/06/2017

COMPTABLE

ADECCO
INDUSTRIAL

10/5/2017

02/06/2017

ORGANITZADOR/A
D'EVENTS

AGROTURISM
E MASIA
FARRE SL

BOLDÚ

Es demana estudis a nivell de cicle formatiu grau
superior en hostaleria i turisme. La persona seleccionada
es farà càrrec de la captació i gestió de clients, així com www.infojobs.net
de la planificació, disseny, coordinació i
desenvolupament dels events.

10/5/2017

02/06/2017

MAQUINISTA DE
PRODUCCIÓ

MARLEX
INTERIM

COMARCA DE
LA SEGARRA

Es demana estudis a nivell de cicle formatiu grau
superior en manteniment i serveis a la producció i
experiència prèvia com a maquinista de producció.

www.infojobs.net

11/5/2017

25/05/2017

MONITOR/A ESPORTIU/VA
AMB ANGLÈS COLONIES
ESCOLARS

FEDERACIÓ
CATALANA DE NAVÉS
L'ESPLAI

Es busquen monitors/es amb titulació esportiva, cicle
mitjà, superior o grau, i alt nivell de conversa en anglès
per treballar a casa de colònies del 22 al 26 de maig
amb possibilitat de continuitat.

www.infojobs.net

10/5/2017

02/06/2017

AUXILIAR
ADMINISTRATIU/VA

ALAVEZ &
ALAVES
BELLPUIG
REPRESENTAN
TES

Empresa especialitzada en la venda on-line cerca
auxiliar administratiu/va per la campanya d'estiu.
Tasques d'atenció al client i d'auxiliar administratiu.

www.infojobs.net

11/5/2017

02/06/2017

TELEOPERADOR/A OAC

MARIA DEL
MAR DUART
CASTELLS

Adeslas segurcaixa, companyia líder en el sector
assegurador a nivell nacional cerca per l'oficina de
Tàrrega un comercial teleoperador/a. La seva tasca

www.infojobs.net

TÀRREGA

www.infojobs.net

T

O

AULER D’

FERTES DE

T

REBALL
OFERTES DEL TOT: Del 19 al 26 de maig de 2017

data oferta

data fi
oferta

oferta

empresa

població

descripció

contacte

principal serà l'emissió de trucades per la venda
d'assegurances de decessos i salut.

11/5/2017

ILUNION
FACILITY
SERVICES

MOLLERUSSA

Es precisa incorporar dos operaris/es de neteja per
realitzar neteja d’instal·lacions municipals.
Imprescindible estar en possessió del Certificat de
Discapacitat igual o superior al 33% i tenir vehicle propi
ja que l’horari és nocturn.

www.infojobs.net

CERVERA

Creació d'una borsa de treball de tècnic en polítiques
migratòries. +16 anys, llicenciatura/grau en psicologia,
pedagogia, sociologia, antropologia, psicopedagogia,
dret, ciències polítiques o socials. Nivell C de català,
Carnet B i cotxe.

BASES I SOL·LICITUD:
https://tauler.seu.cat/pagDetall.
do?idEdicte=108440&idens=810
3260009
ENVIAR CV A PAERIA DE
CERVERA:
ocupacio@cerverapaeria.cat

25/05/2017

OPERARIS/ES DE NETEJA

29/05/2017

BORSA TREBALL: TÈCNIC
D'INCLUSIÓ SOCIAL

CC SEGARRA

26/05/2017

RESPONSABLE DEPT.
FABRICACIÓ I LOGÍSTICA

FABRICACIÓ/
VENTA
MAQUINARIA
AGRÍCOLA

SANT RAMON

Gestionar les compres/vendes i garantir
aprovisionament estocs. Coneixements informàtica i ús
de les xarxes socials. Imprescindible parlar anglès fluid
(clients en diversos països europeus). Incorporació
immediata

31/05/2017

ENGINYER
INSTAL·LACIONS,
LEGALITZACIONS,
FOTOVOLTAICA

EMPRESA
INSATAL·LAD
ORA

CERVERA

Es precisa enginyer industrial amb experiencia en
projectes d'instal.lacions d'electricitat, calefacció,
fontaneria, climatització i enrgia solar fotovoltaïca

FEINAACTIVA:
https://goo.gl/aalblV

17/5/2017

31/05/2017

ADMINSITRATIU DEP. DE
COMPRES

MAQUINARIA
AGRICOLA
SEGUES

SANT RAMON

Encarregar-se de les compres de material per al taller i
als clients, venda de recanvis, control d'stock, gestió
d'ofertes i en moments puntuals suport a altres
departaments de l'empresa.

FEINAACTIVA:
https://goo.gl/cI1mo0

17/5/2017

31/05/2017

PERSONAL DE NETEJA

GESTIONDA
PER OTG
TÀRREGA

GUISSONA

2 vacants: Personal de neteja per oficines i locals.
FEINAACTIVA:https://goo.gl/kGi
Imprescindible Certificat de discapacitat 33% o superior. ZGU

16/5/2017

31/05/2017

CUINER/A

RESIDENCIA
GENT GRAN

Substitucions estiu. Elaboració dels apats per a totes les
VILANOVA DE
FEINAACTIVA:
persones grans residents i neteja de la cuina i dels
BELLPUIG
https://goo.gl/ySNVcf
estris.

9/5/2017

11/5/2017

17/5/2017

T

O

AULER D’

FERTES DE

T

REBALL
OFERTES DEL TOT: Del 19 al 26 de maig de 2017

data oferta
15/5/2017

data fi
oferta
31/05/2017

oferta
CONDUCTOR TRAILER

empresa
EMPRESA DE
TRANSPORTS

població

descripció

contacte

LLEIDA

3 vacants: cobrir un lloc estable en empresa de gran
volum de feina. ADR i CAP.

FEINAACTIVA:
https://goo.gl/9OdaC4
FEINAACTIVA:
https://goo.gl/NZDkE5

15/5/2017

31/05/2017

MOSSOD E MAGATZEM +
REPARTIDOR

FRUITERIA
VILASECA

PONTS

Es busca noi jove del municipi o rodalies per a realitzar
feines de mosso de magatzem per descàrrega de
camions més la gestió pròpia d'un magatzem. També
compaginarà la feina amb la preparació de comandes i
la càrrega i repartiment als clients.

15/5/2017

31/05/2017

MOSSO DE
MAGATZEM/REPARTIDOR

GESTIONADA
PER OTG
TARREGA

TARREGA

Mosso de magatzem, carga i descarga de camions i
repartir mercaderies, disposat a treballar de nit.

FEINAACTIVA:
https://goo.gl/1Cpqij

AGRAMUNT

7 vacants: monitors de lleure per casal d'estiu

BASES:
http://agramunt.ddl.net/fotos/a
gramunt//noticies/Monitors_Esti
u_2017.pdf

11/5/2017

31/05/2017

MONITORS/ES DE LLEURE

AJUNTAMENT
D'AGRAMUNT

17/5/2017

09/06/2017

PULIDORS/ES CARNIS

EUROFIRMS

COMARCA DE
L'URGELL

Es demana experiència demostrable en polir espatlles i
pernils. Es valorarà experiència en dessosar.

www.infojobs.net

17/5/2017

09/06/2017

CAIXER/A REPOSADOR/A

LIDL

TÀRREGA

Tasques: cobrament a caixa i atenció al client, reposició
de productes, neteja de la tenda i del lloc de treball.
Jornada de 22 hores / setmana

www.infojobs.net

9/5/2017

23/05/2017

AUXILIAR GERIATRIA

ASSOCIACIO
ALBA

TARREGA

Es cerquen auxiliars de geriatria amb experiència en el
sector i formació en l’àmbit. Seran valorats positivament www.infojobs.net
perfils amb carnet de conduir i vehicle propi.

OPERARI PRODUCCIO
INDUSTRIA ALIMENTARIA

DALLANT SA

Es busca Operari de producció per indústria Alimentària.
Imprescindible títol de FPI- FPII O CFGM O CFGS (Ram:
EL PALAU
FEINAACTIVA:
mecànic, electricitat- electrónica, etc.). Contracte Inicial
D'ANGLESOLA
https://goo.gl/SbKF4G
Temporal amb possibilitat de Contracte Indefinit als 9
mesos.

RESPONSABLE DE VENTES

GESTIONADA
PER OPTIMA
BUSSINES

10/5/2017

10/5/2017

25/05/2017

25/05/2017

TÀRREGA

Empresa de fabricació i distribució d’àmbit nacional i en
expansió internacional busca incorporar un/a
Responsable de Vendes. En dependència directa del
Director Comercial de l’empresa, serà la persona
encarregada de gestionar el procés de venda d’un

FEINAACTIVA:
https://goo.gl/ci96Es

T

O

AULER D’

FERTES DE

T

REBALL
OFERTES DEL TOT: Del 19 al 26 de maig de 2017

data oferta

data fi
oferta

oferta

empresa

població

descripció

contacte

10/5/2017

25/05/2017

CONDUCTOR-REPARTIDOR
DE CONGELATS

GESTIONADA
PER OTG
TÀRREGA

19/4/2017

30/05/2017

AUDITOR/A INTERN

ELECTRODOM
ÈSTICS
OLIANA
TAURUS SL

Estudis d'ADE o similars, conèixements d'anglès, es
valora el francés, disponibilitat en viatjar. Jornada
complerta. Les funcions serà el.laborar, planiificar i
seguiment de Business i de les filials estrangeres.

30/05/2017

TRADE MARQUETING
MANAGER

ELECTRODOM
ÈSTICS
OLIANA
TAURUS SL

Es busca persona per coordinar i dirigir equip, amb
estudis d'ADE o similar, coneixements d'anglès. Creació,
definició i implementació de l'estrategia i el pla de Trade Enviar CV a rrhh@taurus.es
màrqueting, gestió del pressupost, visites i gestió de
grans comptes clients.

DELINEANT O ENGINYER

ELECTRODOM
ÈSTICS
OLIANA
TAURUS SL

Domini d'eines CAD, preferiblement NX, Catia, ProE,
Solidworks... es valora experiència prèvia en
desenvolupamentde peces de plàstic (PP, ABS, PA...),
coneixements d'anglès. Jornada complerta.

20/4/2017

20/4/2017

30/05/2017

TÀRREGA

Repartir congelats. Conduir carretó elevador per
FEINAACTIVA:
carregar el camionet i fer tasques de magatzem. Horari:
https://goo.gl/HunQDg
8-13h i de 16-19h.
Enviar CV a rrhh@taurus.es

Enviar CV a rrhh@taurus.es

9/5/2017

25/05/2017

TÈCNIC EN HELP DESK

LEDS C4

TORÀ

Donar suport al departament de IT de LEDS com a
tècnic de sistemes i helpdesk. Resolució d’incidències
FEINAACTIVA:
usuaris companyia, utilització en el dia a dia de software https://goo.gl/y9qZAQ
de ticketing per la centralització i gestió d’incidències.

18/5/2017

09/06/2017

MAQUINISTA

ADECCO
INDUSTRIAL

CERVERA

Tasques de control de màquines amb control numèric,
aprovisionament, control de qualitat i embalatge.

www.infojobs.net

19/5/2017

09/06/2017

SERVEIS FUNERARIS

J. TORNÉ SL

AGRAMUNT

Es demana disponibilitat, carnet de conduir, català i
castellà parlat i escrit. Es valoren nocions de paleteria.
Indispensable seriositat. No es requereix experiència.

www.infojobs.net

19/5/2017

09/06/2017

APRENENT/A DE
MATRICERIA

ROTECNA, SA

AGRAMUNT

Tasques d'ajustament de motlles d'injecció de plàstic.
Mecanitzats de torn i fresa, tant convencional com
control numèric.

www.infojobs.net

18/5/2017

31/05/2017

PROFESSOR/A AUTOESCOLA AUTOESCOLA

MOLLERUSSA
I BORGES
BLANQUES

Incorporació immediata

Enviar cv:
autoescolanacional2@hotmail.co
m (www.trobarefeina.com)

T

O

AULER D’

FERTES DE

T

REBALL
OFERTES DEL TOT: Del 19 al 26 de maig de 2017

data oferta

data fi
oferta

oferta

empresa

població

descripció

contacte

17/5/2017

31/05/2017

ELECTRICISTA

BIO LEAF SL

ALCOLETGE

Es requereix treballador per realitzar les tasques diàries
de manteniment general i que a més a més sigui
electricista.

16/5/2017

30/05/2017

OPERARI AMB
CONEIXEMENTS
ELECTRICITAT

TOT
COMERCIAL

BALAGUER

Es busca persona per el muntatge de maquinaria que
tingui coneixements en electricitat. Horari: 9 a 13:30 de www.infojobs.net
14:30 a 18:00h

18/5/2017

01/06/2017

XÒFER D’ANIMALS VIUS

CUNICARN
PROVÍNCIA
ALIMENTACIO
DE LLEIDA
N

Empresa del sector agroalimentari busca conductor amb
www.infojobs.net
carnet C1, C1+E, C+E, CAP pel transport d'animals .

9/5/2017

25/05/2017

OPERARI E MAGATZEM I
PICKING

CAL VALLS

La feina ofertada és per treballar a magatzem sobretot
VILANOVA DE preparant comandes. A matgazem es preparen les
BELLPUIG
comandes llestes per enviar i es gestionen les
incidències.

9/5/2017

25/05/2017

PEÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

GESTIONADA
PER OFICINA
DE TREBALL

TÀRREGA

Horari: Jornada completa. Requisits imprescindibles:
Certificat 2n cicle de formació en el sector de la
construcció (cursos 6h i 20h). Es valorarà carnet de
grua

FEINAACTIVA:
https://goo.gl/zXTvBA

2/5/2017

26/05/2017

MAQUINÀRIA
RESPONSABLE DE COMPRES AGRÍCOLA
SEGUÉS

SANT RAMON

Es imprescindible anglès parlat i escrit, es valoren
coneixements en altres idiomes. Es demana
coneixement en internet, office, photoshop i indesign.

www.infojobs.net

8/5/2017

25/05/2017

GESTIONADA
EMMAGATZEMADORS
PER OTG
INDUSTRIES ALIMENTARIES
TÀRREGA

TÀRREGA

Peó de magatzem amb coneixements d´informàtica per
poder dur el programa informàtic de gestió d´entrades i FEINAACTIVA:
sortides del magatzem.Es realitzarà l´escandall de fruita https://goo.gl/oA2tnL
i si cal també envasar fruita

8/5/2017

25/05/2017

SOLDADOR/A ACER
INOXIDABLE

SERVINOX

BELLPUIG

Soldadura i muntatge en TIC- inoxidable

www.infojobs.net

FEINAACTIVA:
https://goo.gl/4dYiwG

FEINAACTIVA:
https://goo.gl/I3VJQx

5/5/2017

25/05/2017

REPARTIDOR/a

CAL VALLS

Repartiment de les comandes als clients. El transport es
VILANOVA DE realitza en furgoneta o camió per les províncies de
FEINAACTIVA:
BELLPUIG
Lleida, Tarragona i Barcelona. Relació laboral temporal
https://goo.gl/PoFHwh
amb opció a indefinit.

5/5/2017

25/05/2017

ADMINISTRATIU/VA

GESTIONADA

AGRAMUNT

Domini de l'anglès i del rus, per a gestió administrativa

FEINAACTIVA:

T

O

AULER D’

FERTES DE

T

REBALL
OFERTES DEL TOT: Del 19 al 26 de maig de 2017

data oferta

data fi
oferta

oferta
COMERCIAL

19/5/2017

09/06/2017

empresa

població

PER OTG
TARREGA

TREBALLADORA FAMILIAR
INTERNA

descripció
comercial i experiència en comerç internacional. Es
valorarà coneixament d'altres idiomes. Persona amb
iniciativa, metòdica, organitzada i facilitat per treballar
en equip

CERVERA

contacte
https://goo.gl/R7tBjX

Es busca senyor/a per cuidar i fer companyia a una àvia
de 90 anys. Jornada interna de diumenge de 20h a
enviar CV a
dissabte a 9h. Cal tenir experiència, bon tracte, amable i medieval5754@gmail.com
carinyosa

3/5/2017

26/05/2017

RESPONSABLE DE COMPRES PRODUCTOS
BELLPUIG
ADJUNT A GERÈNCIA
GEMI 1966 SL

Es demana estudis a nivell de grau en ciències i
tecnologies dels aliments amb amplia experiència en el
sector càrnic per gestió de compres, coordinació de
magatzems i participació en el desenvolupament de
productes. Reporting directe a gerència.

3/5/2017

26/05/2017

ATENCIÓ AL CLIENT /
TELEFONISTA

CULTURA Y
AGUA PURA

Es cerca gent jove i dinàmica amb disponibilitat de
jornada completa i incorporació immediata. No es
requereix experiència.

www.infojobs.net

3/5/2017

26/05/2017

MECÀNIC/A D'AUTOMOCIÓ

AUTOMOCIÓ
JOAN CARLES AGRAMUNT
SL

Es demana estudis a nivell de FP grau superior en
manteniment de vehicles autopropulsats i experiència
mínima de tres anys.

www.infojobs.net

5/5/2017

25/05/2017

TÈCNIC IMMIGRACIÓ

CONSELL
COMARCAL DE TARREGA
L'URGELL

Diplomat o graduat en Psicologia, Pedagogia, Dret,
http://bop.diputaciolleida.cat/fac
Antropologia Social i Cultural, Ciències Polítiques i Gestió es/consultaF/servlets/donarEdict
Pública, Educació Social, Treball Social o equivalent
e/?id=2017_86_3193

25/05/2017

CONDUCTOR TRAILER
FRIGORIFIC

GESTIONADA
PER
AJUNTAMENT
DE TÀRREGA

6 vacants, jornada complerta. Contracte indefinit.
Carnet C+E, tacògraf i CAP.

Enviar CV a: treball@tarrega.cat

4/5/2017

02/06/2017

MUNTADOR MECÀNIC /
ELÈCTRIC

GRUP CATALÀ
DE TREBALL, TÀRREGA
ETT

Seleccionem muntador mecànic/elèctric per a important
empresa dedicada a la producció de maquinària i
automoció. Imprescindible un mínim de 3 anys
d'experiència en lloc similar.

INFOFEINA ref. LOum-126347

5/5/2017

02/06/2017

OPERADOR/A DE PLANTA

MONTAÑES I
SOLÉ

Rebrà la formació teòrica i pràctica requerida per a
treballar en la fabricació dels productes. Formar-se en

INFOFEINA ref. LPls-125529

5/5/2017

CERVERA

TÀRREGA

TÀRREGA

www.infojobs.net
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OFERTES DEL TOT: Del 19 al 26 de maig de 2017

data oferta

data fi
oferta

oferta

empresa

població

descripció

contacte

tots els aspectes relacionats amb el lloc. Tasques de
producció i de gestió de l'empresa acord als requisits del
producte, etc.

8/5/2017

9/5/2017

9/5/2017

25/05/2017

ADMINISTRATIVA

29/05/2017

BORSA TREBALL: TÈCNIC
POLÍTIQUES MIGRATÒRIES

29/05/2017

BORSA TREBALL: TÈCNIC
POLÍTIQUES DE DONES

EMPRESA DE
SERVEIS
TURÍSTICS

CC SEGARRA

CC SEGARRA

COMARCA DE
LA SEGARRA

Mitja jornada, nivell fluid d'anglès. Estudis secundaris:
gestió de reserves, facturació i gestió administrativa,
manteniment de bases de dades de clients, enviament
de newsletters i campanye per mail, atenció al client,
suport en accions comercials.

Enviar CV a:
ocupaciosegarra@gmail.com

CERVERA

Creació d'una borsa de treball de tècnic en polítiques
migratòries. +16 anys, diplomatura ciencies de
l'educació, treball social o educació social. Nivell C de
català, Carnet B i cotxe.

BASES I SOL·LICITUD:
https://tauler.seu.cat/pagDetall.
do?idEdicte=108440&idens=810
3260009

CERVERA

Creació d'una borsa de treball de tècnic en polítiques de
dones. +16 anys, diplomatura ciencies de l'educació,
treball social o educació social. Nivell C de català, Carnet
B i cotxe.

BASES I SOL·LICITUD:
https://tauler.seu.cat/pagDetall.
do?idEdicte=108440&idens=810
3260009

El TOT consisteix en un recull d’ofertes de treball de la comarca i rodalies extretes de diferents fonts. El Consell Comarcal de la Segarra no es fa responsable del contingut
dels anuncis publicats en el Tauler, ni garanteix, ni es responsabilitza de la veracitat, exactitud o validesa dels anuncis publicats.
Les relacions laborals o acords que s’estableixin entre l’Usuari i Tercers, mitjançant els anuncis publicitaris, són única i exclusivament responsabilitat de l’Usuari i els Tercers.

D’acord amb la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que es sol·liciten en aquest formulari seran
incorporades en un fitxer automatitzat. L’ús de les vostres dades personals tindrà caràcter confidencial i s’utilitzaran per a gestionar el servei sol·licitat i/o fer-vos arribar
informació sobre activitats i serveis que us puguin ser d’interès. La persona interessada, pel que fa a les dades personals que figuren en aquest formulari, autoritza
expressament al Consell Comarcal de la Segarra a utilitzar-les per aquesta finalitat. En cas de no donar el vostre consentiment, o per exercir el vostre dret d’accés,
rectificació o cancel·lació, us preguem que us poseu en contacte amb el Consell Comarcal de la Segarra..
D’acord amb la llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, t’informem que pots revocar en qualsevol moment, de forma
senzilla i gratuïta, el consentiment per la recepció de missatges, enviant un correu a joventut@ccsegarra.cat indicant a l’assumpte del missatge BAIXA.
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