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data oferta

data fi oferta

oferta

empresa

població

contacte

descripció

20/12/2017

11/01/2018

CAMBRER/A

No especificat
en l'anunci

MOLLERUSSA

Es busca Persona Responsable , amb bona disponibilitat
laboral i ganes de treballar. Amb experiència demostrable tant 676658551
en barra como en menjadors. S'ofereix jornada complerta

14/12/2017

11/01/2018

XOFER INTERN

GRUPO NORTE

CERVERA

Experiència com a xofer, carnet C + E + CAP

https://goo.gl/nrZUkX

13/12/2017

11/01/2018

ADMINISTRACIÓ COMPTABLE

EL PASTORET

ST. GUIM DE
FREIXENT

Formació professional d'administració i finances, experiència
mínima d'un any

https://goo.gl/ZoMaQe

16/12/2017

12/01/2018

MECÀNIC/A

SERVISIMÓ SL

MOLLERUSSA

Es demana formació en mecànica d'automoció, actitud
positiva i ganes d'aprendre. Tasques: realització de les
Infojobs. https://goo.gl/duMzst
intervencions de manteniment, desgast i reparacions generals
dels vehicles.

19/12/2017

12/01/2018

CARNISSER/A

ACCESS

TÀRREGA

Es demana experiència mínima de dos anys com a
carnisser/a, coneixements i habilitats en la utilització dels
ganivets i serres, orientació al client i treball en equip,
disponibilitat immediata i ganes de treballar.

Infojobs. https://goo.gl/vHyLF7

TÀRREGA

Estudis a nivell d'enginyeria tècnica. Es demana experiència
en el disseny i desenvolupament de projectes, gestió de
persones, treball en equip i gestió de projectes, disseny amb
programes CAD 2D i 3D, disponibilitat per a viatjar i anglès.

Infojobs. https://goo.gl/F2q5Bt

URGELL

Es necessita persona amb coneixements d'agriculutra i
ramaderia. Per mitja jornada, amb carnet de conduir i vehicle
propi. Enviar currículum amb foto.

Apartat de correus, 32. Tàrrega

AGRAMUNT

Perruqueria Agrameunt, necessita ajudant de perruqueria per
caps de setmana. Experiència mínima 2 anys

Telèfon: 973 39 29 19 (Gemma)

20/12/2017

12/01/2018

DIRECCIÓ DE PROJECTES

IMAGO

21/12/2017

12/01/2018

AGRICULTURA I RAMADERIA

21/12/2017

12/01/2018

AJUDANT DE PERRUQUERIA

PERRUQUERIA

3/1/2018

18/01/2018

CARRETONER

Gestionada per
CERVERA
RANDSTAD ETT

Carretoner. Funcions: càrrega i descàrrega. Ubicació de
producte. Carnet de carretoner. Preferiblement experiència

RANDSTAD https://goo.gl/jisAHV

Persona responsable de magatzem amb carnet de carretoner
per atenció al públic i càrrega i descàrrega

ocupaciosegarra@gmail.com

Es demana carnet de carretoner i de pont grua. Experiència
mínima 2 anys. Ubicació de material, càrrega i descàrrega.

RANDSTAD https://goo.gl/XaiAax

4/1/2018

18/01/2018

PEÒ MAGATZEM

Gestionada pel
Consell
Comarcal de la
Segarra

3/1/2018

18/01/2018

MOSSO/A MAGATZEM I PONT
GRUA

Gestionada per
AGRAMUNT
RANDSTAD ETT

Cervera
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3/1/2018

18/01/2018

MOSSO/A MAGATZEM I PONT
GRUA

Gestionada per
AGRAMUNT
RANDSTAD ETT

Es demana carnet de carretoner i de pont grua. Experiència
mínima 2 anys. Ubicació de material, càrrega i descàrrega.

RANDSTAD https://goo.gl/XaiAax

29/12/2017

18/01/2018

PEÓ RAMADERIA

Gestionada per
EUROFIRMS

ALÒS DE
BALAGUER

Operari per granja de porcs. Funcions: Extraccions i
inseminacions artificials de porcs. Alimentació i cura dels
animals

EUROFIRMS:
https://goo.gl/eYRGkv

3/1/2018

17/01/2018

GEROCULTOR/A

Gestionada pel
Consell
Comarcal de la
Segarra

Cervera

Gerolcultor/a. Contracte 40 h. setmanals amb possibilitat de
treballar els caps de setmana

ocupaciosegarra@gmail.com

4/1/2018

18/01/2018

SOCORRISTA

Feina Activa

Cervera

Socorrista jornada parcial

https://goo.gl/qFxnMB

22/12/2017

12/01/2018

ENTRENADOR

Gestionat per
CERVERA
TROBARÉ FEINA

Tècnic amb experiència en classes d'entrenament funcional,
TRX, croosfit i si és possible ciclisme indoor

TROBARÉ FEINA:
http://www.trobarefeina.com/ind
ex.asp?ruta=includes/modules/of
ertes/cnt_post.asp&id=22322

3/1/2018

18/01/2018

TECNICA SUPERIOR
MECATRONICA

Feina Activa

Important empresa de la Segarra selecciona un tècnic/a
superior en mecatrònica.

https://goo.gl/sryXAp

4/1/2018

12/01/2018

Dependent i muntador

Oferta
gestionada per Mollerussa
TROBARÉ FEINA

Empresa de mobles necessita un muntador/a i dependent/a
de mobles amb experiència

TROBARÉ FEINA:
http://www.trobarefeina.com/ind
ex.asp?ruta=includes/modules/of
ertes/cnt_post.asp&id=22377

Celler del pla d'Urgell busca un/a operari/a de celler i
magatzem

TROBARÉ FEINA:
http://www.trobarefeina.com/ind
ex.asp?ruta=includes/modules/of
ertes/cnt_llistat_ofertes.asp&pagi
na=1&ord=&t_ord=&cr=1&sh=&c
t=_&zn=3_0_0

Celler del pla d'Urgell busca un/a operari/a de celler i
magatzem

TROBARÉ FEINA:
http://www.trobarefeina.com/ind
ex.asp?ruta=includes/modules/of
ertes/cnt_llistat_ofertes.asp&pagi
na=1&ord=&t_ord=&cr=1&sh=&c
t=_&zn=3_0_0

3/1/2018

3/1/2018

12/01/2018

12/01/2018

OPERARI DE CELLER

OPERARI DE CELLER

Sant Guim de
Freixenet

Oferta
gestionada per Pla d'Urgell
TROBARÉ FEINA

Oferta
gestionada per Pla d'Urgell
TROBARÉ FEINA
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27/1/2017

12/01/2018

IMPRESSOR

Gestionat per
Mollerussa
TROBARÉ FEINA

Empresa dedicada a la manipulació de paper necessita un noi
per portar una màquina d'impressió industrial

TROBARÉ FEINA:
http://www.trobarefeina.com/ind
ex.asp?ruta=includes/modules/of
ertes/cnt_post.asp&id=22335

1/1/2018

26/01/2018

CAMBRER/A

RESTAURANT
MOLLE

Es cerca persona responsable, amb bona disposició laboral i
ganes de treballar. Es demana experiència demostrable a
barra i menjador.

Infojobs. https://goo.gl/bc334y

3/1/2018

26/01/2018

MOSSO/A DE MAGATZEM

EDUARD SEGUÍ
TÀRREGA
FONTANERIA SL

Es cerca mosso/a de magatzem. Lloc de feina estable. Les
principals funcions són: Entrada de mercaderies, ubicació de
material i comandes de clients.

Infojobs. https://goo.gl/Dhm5rD

4/1/2018

26/01/2018

COMERCIAL DE
TELECOMUNICACIONS

SEMAT
COMUNICACIO
NS SLU

TÀRREGA

Es demana bona presència i bones habilitats de comunicació.
Experiència com a comercial en el sector de comunicacions,
Infojobs. https://goo.gl/XYcgoY
capacitat per aprendre i afició a la tecnologia i comunicacions.

4/1/2018

26/01/2018

INFERMERIA, TREBALL I
EDUCACIÓ SOCIAL

RESIDÈNCIA
JOSEP
TORRENT

VILA-SANA

Es necessita cobrir 4 vacants de diferents tècnics/ques (2
d'infermeria, 1 d'educació social i 1 de treball social)

4/1/2018

26/01/2018

TÈCNIC/A EN EXPLOTACIÓ DE
SISTEMES

SXInformatica

CERVERA

Tasques: instal·lació, reparació i manteniment d'equips
informàtics, muntatge i/o ampliació d'equips, configuració dels
Infojobs. https://goo.gl/2dJuQf
components, sistemes operatius en entorns monousuari i
multiusuari, etc.

4/1/2018

26/01/2018

COMERCIAL D'OFICINA

ONDARA
LOGÍSTICA

TÀRREGA

Es demana nivell alt d'anglès i francès. Tasques: venda de
serveis logístics, càlcul de rutes, seguiment d'incidències i
serveis, etc.

Infojobs. https://goo.gl/2VrZdg

4/1/2018

26/01/2018

MUNTADOR/A
D'ESTRUCTURES I
ESTANTERIES

MECATRES
INDUSTRIAL
SERVICES SL

MOLLERUSSA

Muntatges d'estructures i estanteries per tot el món amb
estàncies de 3 mesos. No es requereix experiència.

Infojobs. https://goo.gl/rYhco4

4/1/2018

26/01/2018

RESPONSABLE DE COMPRES,
MANTENIMENT, QUALITAT I
OBRES

MOTOR
TÀRREGA SA

TÀRREGA

Es demana formació a nivell d'enginyeria o ADE, experiència
de més de 5 anys en gestió, lideratge d'equips i projectes,
etc.

Infojobs. https://goo.gl/Cto3D4

14/01/2018

TÈCNIC/A D’OCUPACIÓ:
ORIENTADOR/A LABORAL

BALAGUER

Es requereix: Tenir grau o diplomatura en el camp social:
Treball Social o Educació social preferiblement. Formació i
experiència requerida per al lloc de treball. Estar inscrit/a al
SOC com a demandant o millora d’ocupació. Carnet de
conduir

www.creuroja.org/borsadetreball

5/1/2018

CREU ROJA

MOLLERUSSA

Infojobs. https://goo.gl/cMS1Zm
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5/1/2018

10/01/2018

TÈCNIC/A SOCIAL ÀMBIT
GENT GRAN

CREU ROJA

LLEIDA

Es requereix tecnic/a per una substitució prevista fins finals
d'abril, 35h setmanals

20/12/2017

10/01/2018

ENCARREGAT/DA DE
FABRICACIÓ DE MAGATZEM

CUNIPIC
ANIMALS DE
COMPANYIA

VALLFOGONA
Es valorarà experiència a altres llocs de treball
DE BALAGUER

20/12/2017

11/01/2018

OFICIAL ELECTRICISTA

Brual
instal·lacions i
serveis, sl

BELLCAIRE
D'URGELL

Es valorarà coneixements de fontaneria, clima, gas, etc.
Preferiblement formació en riscos laborals. Carnet de conduir
B.

www.creuroja.org/borsadetreball
www.infojobs.es
http://goo.gl/JrtAAX
www.infojobs.es
https://goo.gl/B9jYpv

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.

