T

O

AULER D’

FERTES DE

T

REBALL
OFERTES DEL TOT: DEL 8 AL 15 DE FEBRER DE 2019

data oferta

data fi oferta

oferta

empresa

població

descripció

contacte

9/1/2019

21/02/2019

MONITORS/ES PER CASA DE
COLÒNIES

FUNDESPAI

Per tot
CATALUNYA

Tenir títol com a monitor o director/a de lleure, nivell parlat i
escrit alt de català, tenir experiència en aquest camp

enviar CV a ienri@fundesplai.org

31/1/2019

21/02/2019

2 PLACES PERSONAL
ADMINISTRACIÓ

CONSELL
COMARCAL DE
L'ANOIA

IGUALADA

Titulació requerida: Batxillerat, cicle formatiu de grau mitjà,
equivalent o superior. Altres requisits: Nivell C1 de català

http://cido.diba.cat/oposicions/80
09155/2-places-dadministratiuconsell-comarcal-de-lanoia

Assegurar el bon funcionament de les instal·lacions. Dirigir un
equip de 6 electromecànics. Complir amb les programacions
de manteniment preventiu. Gestió d'indicadors del
departament. Suport Tècnic i supervisió del manteniment de
les seus, etc.

INFOFEINA Ref. L-142639

12/1/2019

12/1/2019

12/1/2019

15/02/2019

RESPONSABLE DE
MANTENIMENT

MONTAÑES I
SOLÉ

PROVINCIA
LLEIDA

15/02/2019

XOFER AMB CARNET DE 1ª
PER A CAMIÓ RÍGID

MONTAÑES I
SOLÉ

Empresa dedicada a la inspecció, desembussos, neteja i
COMARCA PLA manteniment de tuberies de conducció d'abocaments, tant
D'URGELL
d'empreses com d'organismes públics, incorpora Xofer amb
carnet de primera per a camió rígid.

INFOFEINA Ref. L-144026

15/02/2019

XOFER FURGONETA AMB
CARNET PER A CAMIÓ RÍGID

MONTAÑES I
SOLÉ

Empresa dedicada a la inspecció, desembussos, neteja i
manteniment de tuberies de conducció d'aigües
COMARCA PLA
d'abocaments, tant d'empreses com d'organismes públics,
D'URGELL
incorpora Xofer amb carnet de primera per a conduir
furgoneta amb equip de càmeres inspecció,

INFOFEINA Ref. L-144027

LLEIDA

Es necessita Cap d'Obra per important projecte d'edificació
residencial a Lleida. Planificació i control econòmic de l'obra.
Gestió de compres i subcontractació. Control i gestió de
proveedors. Arquitectura Tècnica.

INFOFEINA Ref. LPca-144028

17/1/2019

15/02/2019

CAP D'OBRA

NO
ESPECIFICAT

25/1/2019

14/02/2019

SERVEI DOMÈSTIC

gestionada per
CONSELL
COMARCAL DE
LA SEGARRA

AGRAMUNT

Tasques pròpies de manteniment de la llar: ordre, neteja,
comprar, roba, planxar i puntualment cuinar. Jornada
completa (5 h. matí i 3 h. tarda). Incorporació immediata.
Contracte indefinit. Molt valorable carnet de conduir.

ocupaciosegarra@gmail.com

19/1/2019

22/02/2019

COMERCIAL

PIMEC

LLEIDA

Realitzarà accions pròpies de prospecció i assessorament en
serveis integrals per a l'empresa. Disposarà del suport en la
concertació de visites així com accés a una àmplia base de
dades. El tipus de client són empreses petites i mitjanes.

INFOFEINA Ref. LCcw-143920

21/1/2019

22/02/2019

OFICIAL 1A SECCIÓ DE
MECANITZATS

GRUP CATALÀ
DE TREBALL,
ETT

MANRESA

Busquem oficial 1a de muntatge de maquinaria per empresa
del sector del metal·lúrgic. Es requereix experiència en
seccions muntatge. Torn partit de matí i tarda.

INFOFEINA Ref. BPln-144589

T

O

AULER D’

FERTES DE

T

REBALL
OFERTES DEL TOT: DEL 8 AL 15 DE FEBRER DE 2019

data oferta

data fi oferta

oferta

empresa

22/1/2019

22/02/2019

AUXILIAR ADMINISTRACIÓ

NO
ESPECIFICAT

22/1/2019

22/02/2019

RESPONSABLE DE PROJECTES
I MANTENIMENT

NO
ESPECIFICAT

22/02/2019

RESPONSABLE ÀREA
ASSEGURANCES

MONTAÑES I
SOLÉ

23/02/2019

CAMBRER/A AJUDANT DE
CUINA

25/1/2019

25/1/2019

població

descripció

contacte

COMARCA
URGELL

Es busca persona per donar suport al departament
administratiu i logístic. Les seves tasques seran les de
comptabilització de factures, confecció d'albarans
logístics,validació de factures de compra, planificació de
transports, seguiment d'incidèncie

INFOFEINA Ref. LAau-144633

COMARCA
URGELL

Persona per responsabilitzar-se del departament de
manteniment de l'empresa i de la realització de nous
projectes.

INFOFEINA Ref. L-144635

LLEIDA

Liderar l'equip humà professional del departament. Liderar la
funció comercial. Portant directament les grans comptes.
INFOFEINA Ref. LDae-144212
Realitzant prospecció i cerca de nous clients / grans comptes.
Dirigint / motivant l'equip comercial. Supervisió administrativa

TÀRREGA

Persona amb habilitats comunicatives, tasques pròpies del lloc
de feina, com servir, preparar menjars freds i la neteja
Entregar CV a C. de la Solana, 8
després de cada jornada laboral. Cal ser una persona amb
(Tàrrega) o 30plus@tarrega.cat
bones habilitats de comunicació i organitzada. S'ofereix torn
partit.
Entregar CV a C. de la Solana, 8
(Tàrrega) o 30plus@tarrega.cat
Entregar CV a C. de la Solana, 8
(Tàrrega) o 30plus@tarrega.cat

25/1/2019

23/02/2019

OPERARI/A DE FÀBRICA

TÀRREGA

Persona sense requisits d'experiència, estudis d'ESO i
valorable carnet de conduir B. S'ofereix contracte a jornada
complerta i horari partit. Tasques propies d'operari i ús de
maquinària.

25/1/2019

23/02/2019

PEÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

ANGLESOLA

Es busca persona responsable i amb ganes de treballar.
Nocions en tasques de la construcció i amb carnet B i
disponibilitat de vehicle propi valorable.

25/1/2019

22/02/2019

RESPONSABLE D'OBRA

ANGLESOLA

Persona per dur a terme la supervisió de l'obra i organització
de les persones que hi treballen. Molt resolutiva i amb
Entregar CV a C. de la Solana, 8
experiència valorable. Disponibilitat immediata i carnet B amb (Tàrrega) o 30plus@tarrega.cat
vehicle propi.

25/1/2019

09/02/2019

AUXILIAR SOCIOSANITARI/A

URGELL

TasqUes d'auxiliar sociosanitari a residència de perosnes
d'edat avançada. Formació reglada d'auxiliar sociosanitari

25/1/2019

09/02/2019

MOSSO/A DE MAGATZEM

GUISSONA

Les tasques a realitzar seran la reposició de productes en
magatzem i la preparació de comandes mitjançant pistola de
ocupaciosegarra@gmail.com
radiofreqüència. Jornada laboral de 40h / setmana distribuïdes
de dilluns a divendres en horari de 6h a 14h o de 14h a 22h.

gminguell@aspid.cat

T

O

AULER D’

FERTES DE

T

REBALL
OFERTES DEL TOT: DEL 8 AL 15 DE FEBRER DE 2019

data oferta

data fi oferta

oferta

empresa

població

descripció

contacte

CERVERA

Mínim 1/2 jornada en funció de la progressió. Incorporació
immediata i contracte temporal + indefinit. Es valorarà
experiència com a comercial, atenció al públic i bon domini
d´internet. Carnet de cotxe imprescindible.

manelfr@gmail.com

UNIVERSITAT
DE LLEIDA

LLEIDA

Subgrup C1 (anterior Grup C).Titulació requerida: Vegeu les
bases. Altres requisits:Nivell C1 de català.
Matèries:Administració especial. Recerca / Laboratori

http://cido.diba.cat/oposicions/84
65528/1-placa-de-tecnicespecialista-en-suport-a-ladocencia-vegetal-universitat-delleida

TÈCNIC/A PROGRAMA
TREBALL I FORMACIÓ

IMIL
VALLSGENERA

VALLS

Oferta laboral temporal. Titulació requerida: Grau Universitari
o equivalent. Altres requisits: Nivell C1 de català

https://goo.gl/uFH2TR

14/02/2019

TÈCNIC/A MIG PROJECTE
PROMOCIÓ ÈXIT ESCOLAR

CRUZ ROJA
ESPAÑOLA

BALAGUER

Tenir el Grau o la Diplomatura en Educació Social per
desenvolupa

INFOJOBS https://goo.gl/GRwnE6

29/1/2019

14/02/2019

MONITOR/A REFORÇ
EDUCATIU

FUNDACIÓ
PERE TARRÉS

SANT GUIM
Monitor/a per realitzar reforç educatiu a nivell deprimària per
DE FREIXENET un centre situat a Sant Guim de Freixenet.

INFOJOBS https://goo.gl/BKhCRo

29/1/2019

14/02/2019

TÈCNIC/A OCUPACIÓ

CRUZ ROJA
ESPAÑOLA

BALAGUER

Gestió del Projecte Itineraris sociolaborals per a famílies amb
especials dificultats

INFOJOBS https://goo.gl/vUj82w

29/1/2019

14/02/2019

FORMADOR/A EN TIC

FUNDACIÓ
POLITÈCNICA
DE CATALUNYA

TÀRREGA

Experiència com a docent, en la utilització d'eines TIC i
dinamització de grups. Formació en àrees tècniques o socials.

INFOJOBS https://goo.gl/7rCyJ5

25/1/2019

14/02/2019

GESTOR/A DE MAGATZEM

DOLS
INDUSTRIAL DE
BELLPUIG
PELUQUERIA
S.A.

Empresa situada a Bellpuig necessita persona que realitzi la
gestió integral del magatzem, duent a terme els moviments
de mercaderia dins de les seves instal·lacions, participant en
el procés productiu i en l'expedició de les comandes.

INFOJOBS https://goo.gl/kU2j6R

BALAGUER

En dependència del Director d'Exportació, serà el responsable
de la implantació de les polítiques comercials i de la
consecució dels objectius marcats en els mercats
internacionals.

INFOJOBS https://goo.gl/HebYxr

JUNEDA

Empresa de Juneda busca equip de persones amb
coneixements d'electricitat, mecànica o automoció .

INFOJOBS https://goo.gl/vDHWi8

SIDAMON

Lectura en cromatògrafs GC i LQ de Residus de plaguicides en
INFOFEINA Ref. LSme-144454
Fruita i Verdura i COV en Aigües.

14/02/2019

COMERCIAL D´AUTOMÒVILS
JÚNIOR

(no especificat)

28/1/2019

26/02/2019

TÈCNIC/A SUPORT A LA
DOCÈNCIA

23/1/2019

12/02/2019

29/1/2019

25/1/2019

25/1/2019

14/02/2019

EXPORT AREA MANAGER

BODEGAS
COSTERS DEL
SIO SL

25/1/2019

14/02/2019

EQUIP DE PERSONAL PER
INSTAL·LACIÓ INDUSTRIAL

TRACTAMENTS
DE JUNEDA SA

15/02/2019

LABORATORI
TÈCNIC ANALISTA EN
EUROFINS
CROMATOGRAFIA DE GASOS I
AGROAMBIENT
LÍQUIDA (GC/MS -LQ/MS)
AL

26/1/2019

T

O

AULER D’

FERTES DE

T

REBALL
OFERTES DEL TOT: DEL 8 AL 15 DE FEBRER DE 2019

data oferta
29/1/2019

30/1/2019

30/1/2019

data fi oferta
15/02/2019

15/02/2019

15/02/2019

oferta

empresa

població

descripció

contacte

FRIGORISTA

MONTAÑES I
SOLÉ

COMARCA PLA
Instal·lació i manteniment de neveres i càmeres frigorífiques.
D'URGELL

ENGINYER/A TÈCNIC/A

MONTAÑES I
SOLÉ

TÀRREGA

Analitzar les característiques dels materials de les
instal·lacions, origen de trencaments o incidències tècniques.
Visitar les instal·lacions dels clients per a conèixer sobre el
terreny les incidències. Enginyeria Tècnica i/o Industrial

INFOFEINA Ref. L-144902

RESIDÈNCIA

COMARCA LA
NOGUERA

Les funcions de la feina són les pròpies de la titulació, com
poden ser prepararmedicació i supervisar la seva correcta
administració, adaptar els menús segons la dieta de cada
resident, cures, coordinar tasques dels auxiliars. Titulació
infermeria

INFOFEINA Ref. LSmn-144863

AGRAMUNT

Es cerca persona amb coneixements de paleteria per a serveis
funeraris, es demana català i castellà ben parlat i escrit,
INFOJOBS. https://goo.gl/ouj91g
serietat, bona presència, carnet de conduir i informàtica a
nivell d'usuari.

INFERMER/A (DUI)

INFOFEINA Ref. LPlr-144887

24/1/2019

15/02/2019

SERVEIS FUNERARIS

J. TORNE SL

29/1/2019

15/02/2019

CAIXER/A - REPOSADOR/A 20
HORES / SETMANA

LA SIRENA
ALIMENTACIÓN TÀRREGA
CONGELADA

Es cerca persona per a substitució fins el 23 de març, amb la
possibilitat d'ampliació de contracte.

INFOJOBS. https://goo.gl/Xo1r8d

30/1/2019

15/02/2019

RESPONSABLE DEL
DEPARTAMENT DE QUALITAT

TORRONS
VICENS SL

AGRAMUNT

Es demana coneixements i experiència en la gestió d'un
departament de qualitat. Tasques principals: gestió diària del
departament, revisió i actualització de certificats i realització
d'auditories.

INFOJOBS. https://goo.gl/BghoYv

30/1/2019

15/02/2019

MAQUINISTA CNC

MOBEL LINEA

CERVERA

Es demana formació a nivell de CFGM en fabricació mecànica i
INFOJOBS. https://goo.gl/nz4txR
experiència mínima d'un any.

30/1/2019

15/02/2019

AJUDANT/A DE CUINA

RESTAURANT
ATÍPIC

AGRAMUNT

Es cerca ajudant/a de cuina a jornada complerta. No es
requereix experiència.

31/1/2019

15/02/2019

ENGINYER/A TÈCNIC/A

LEDS C-4

TORÀ

Tasques: Realització i validació de dibuixos tècnics tant en 3D
com en 2D, dissenyar instal•lacions i utillatges per a la posada FEINA ACTIVA
en fabricació dels productes, realització de prototips,...
https://goo.gl/tGMDTo
Requisits: Diplomatura o enginyeria.

31/1/2019

15/02/2019

ADMINISTRATIU/VA
PRODUCCIÓ/ CONTROL DE
TEMPS

RANDSTAD ETT
TÀRREGA
SA

Detall de les funcions del treball: Atenció telefònica, gestió i
control de la producció, control dels temps productius, etc.

FEINA ACTIVA
https://goo.gl/JAHjd2

30/1/2019

15/02/2019

ADMINISTRATIU/VA DE BACK

RANDSTAD ETT TÀRREGA

Detall de les funcions del treball: Atenció al client, gestió de

FEINA ACTIVA

INFOJOBS.
https://goo.gl/maQrWy

T

O

AULER D’

FERTES DE

T

REBALL
OFERTES DEL TOT: DEL 8 AL 15 DE FEBRER DE 2019

data oferta

30/1/2019

30/1/2019

data fi oferta

15/02/2019

15/02/2019

oferta

empresa

OFFICE AMB ANGLÈS

SA

PEONS DE LA CONSTRUCCIÓ
D'EDIFICIS

publicat a
FEINA ACTIVA

CARRETONER

NOAWORK ETT

població

descripció
comandes, introducció de comandes al programa informàtic,
resolució d'incidències, etc.

contacte
https://goo.gl/7iXKhh

TÀRREGA

Jove menor de 25 anys amb PRL construcció 8 i 20 hores per
fer de peó de construcció. L'edat del candidat és un
requeriment per poder optar l'empresa a concurs d'obra
pública.

FEINA ACTIVA
https://goo.gl/D4EXc2

CERVERA

El candidat ha de tenir disponibilitat per treballar de 2 a 3
caps de setmana al mes. Imprescindible tenir carnet o
diploma de carretoner. Torns rotatius: Matí, tarda i nit
Tasques: Càrrega, descàrrega i ubicació de materials al
magatzem.

FEINA ACTIVA
https://goo.gl/eTbHFF

FEINA ACTIVA
https://goo.gl/YmYyMY

30/1/2019

15/02/2019

ENGINYER/A TÈCNIC/A

MONTAÑES I
SOLÉ

TÀRREGA

Funcions: Analitzar les característiques dels materials de les
instal•lacions origen de trencaments o incidències tècniques,
ja siguin ocasionades pel propi material o pel muntatge
(soldadura, acoblament, etc), mitjançant tècniques com la
micrografia

29/1/2019

15/02/2019

CUINER/A AVANÇAT I
AJUDANT DE CUINA

MEDITERRANEU
SOLSONA
M XX S.L

Per Hotel ubicat a Port del Comte, busquem dues persones
per ocupar diferents posicions: Cuiner/a avançat i Ajudant de
Cuina. Formació: FP Grau Superior Hostaleria i Turisme

FEINA ACTIVA
https://goo.gl/NZRbve

29/1/2019

15/02/2019

METGES, MEDICINA GENERAL

publicat a
FEINA ACTIVA

MOLLERUSSA

Lloc de feina ofert: metges, medicina general. Horari: De
dilluns a divendres, dissabtes alternatius.

FEINA ACTIVA
https://goo.gl/SHwe6b
http://www.trobarefeina.com/ind
ex.asp?ruta=includes/modules/of
ertes/cnt_post.asp&id=25499

27/2/2019

15/02/2019

MECÀNIC/A INDUSTRIAL

(no especificat)

MONTBLANC

Empresa industrial sector de l´automoció, per a secció de
premses. Requisits: formació en fabricació mecànica,
experiència amb màquina-eina, responsable amb vocació
mecànica, proactiva i polivalent i treball a torns. Contracte 6
m. + 6 m. + indef.

31/1/2019

15/02/2019

DEPENDENT/A

(no especificat)

MOLLERUSSA

Botiga de roba i parament per a la llar. Jornada completa. Es
valorarà experiència en atenció al públic i dots comercials.
Requisits: català i castellà parlats, i estar empadronat/da al
Pla d´Urgell. Programa 30 Plus.

http://www.trobarefeina.com/ind
ex.asp?ruta=includes/modules/of
ertes/cnt_post.asp&id=25548

31/1/2019

20/02/2019

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

AJUNTAMENT
DE FORÈS

FORÈS

Borsa de treball de places de Tècnic administratiu de cultura i
turisme, i serveis administratius. Titulació requerida:
Batxillerat o equivalent. Altres requisits: Nivell C de català

https://goo.gl/cZJt3d

29/1/2019

15/02/2019

CONTROLADOR/A
D´ACCESSOS

(no especificat)

COMARCA DEL
Controladors/es d´accessos per a esdeveniments.
BAGES

http://www.trobarefeina.com/ind
ex_web.asp?ruta=includes/modul

T

O

AULER D’

FERTES DE

T

REBALL
OFERTES DEL TOT: DEL 8 AL 15 DE FEBRER DE 2019

data oferta

data fi oferta

oferta

empresa

població

descripció

contacte
es/ofertes/cnt_post.asp&id=2552
1

28/1/2019

15/02/2019

RECEPCIÓ-ATENCIÓ AL
CLIENT

FRIDECAL SA

MOLLERUSSA

Atenció telefónica, arxiu, introducció i gestió de dades,
entrada d'albarans, suport al departament comercial, suport al FEINA ACTIVA
departament de ventes, suport al departament contable i de
https://goo.gl/KYdK7Q
facturació.

TÀRREGA

Es precisa 2 pintors industrials amb un grau de discapacitat
mínim del 33%. Es precisa experiència en tasques de pintura
industrial o CFGM xapa i pintura. Permís de conduir i
preferiblement el carnet de PRL de 20 hores en el sector
metall.

FEINA ACTIVA
https://goo.gl/uw6Msx

28/1/2019

15/02/2019

PINTORS INDUSTRIALS

publicat a
FEINA ACTIVA

28/1/2019

15/02/2019

CAMBRER/A

(no especificat)

MANRESA

Bar de Manresa necessita cambrer/a per a mitja jornada de
vespre-nit. Persona responsable, amb ganes de treballar i
serietat.

http://www.trobarefeina.com/ind
ex.asp?ruta=includes/modules/of
ertes/cnt_post.asp&id=25514

25/1/2019

28/02/2019

SUPERVISOR/A NETEJA
RESIDÈNCIA TERCERA EDAT

SERUNIÓN,
S.A.

CERVERA

Dirigir i coordinar la neteja del centre. Supervisar l'equip
d'auxiliars de neteja. Contacte amb l'equip de cuina. Contacte
i atenció als usuaris. Torns rotatius (caps de setmana alterns)

irene.guerrero@serunion.elior.co
m

25/1/2019

28/02/2019

CUINER/A

SERUNIÓN,
S.A.

CERVERA

Donar suport a la creació de menús. El·laboració dels menús.
Control stock / producte. Supervisió dels ajudants. Neteja i
reposició general. Torns rotatius.

irene.guerrero@serunion.elior.co
m

2/2/2019

22/02/2019

TÈCNIC/A DE MANTENIMENT

MONTAÑES I
SOLÉ

PROVINCIA
LLEIDA

Oferir suport als Tècnics de l'empresa fabricadora a l'hora
d'instal·lar els equips. Manteniment dels equips instal·lats en
les instal·lacions ramaderes. Jornada diària i guàrdies
programades dins de l'equip tècnic.

INFOFEINA Ref. L-144796

2/2/2019

22/02/2019

TÈCNIC/A AGRÍCOLA

NO
ESPECIFICAT

COMARCA LA
NOGUERA

Persona per desenvolupar la línia de negoci agrícola, les seves
funcions seran les de recerca d'agricultors, assessorament de
INFOFEINA Ref. L-145029
serveis, assessorament de cultius, aplicacions d'adobs,
llavors...

6/2/2019

21/02/2019

ADMINISTRATIU/COMERCIAL

MAGOURBAN SL TÀRREGA

Funcions: gestió administrativa/comercial. Atenció telefònica.
Requisits: FP de Grau Mig i alt coneixement d’anglès.

FEINA ACTIVA
https://goo.gl/CGCx9h

6/2/2019

21/02/2019

REPARTIDOR AUTOMOCIÓ

AD MASANES

TÀRREGA

La persona seleccionada tindrà com a tasca principal la
repartició de mercaderies als diferents clients. Es valorarà
nocions amb mecànica.

FEINA ACTIVA
https://goo.gl/xwK2nJ

6/2/2019

21/02/2019

TÈCNIC EN PROTECCIÓ CIVIL

publicat a

TÀRREGA

Elaboració de Plans d'Emergència i Plans d'AUtoprotecció

FEINA ACTIVA

T

O

AULER D’

FERTES DE

T

REBALL
OFERTES DEL TOT: DEL 8 AL 15 DE FEBRER DE 2019

data oferta

data fi oferta

oferta

empresa

població

FEINA ACTIVA

descripció
(àmbit local i autonòmic). Planificació, coordinació, elaboració
i execució de les tasques d'implantació de PE, PAUs i
DUPROCIMS (formacions, simulacres, plànols..)

contacte
https://goo.gl/KFEkr7

5/2/2019

21/02/2019

MUNTADORS DE PORTES
AUTOMÀTIQUES

publicat a
FEINA ACTIVA

TÀRREGA

Muntatge de portes automàtiques, serralleria. Experiència,
Disponibilitat per viatjar i pernoctar fora de casa, Carnet de
conduir i cotxe propi.

5/2/2019

21/02/2019

ATENCIÓ AL CLIENT

LEDS C-4

TORÀ

Les funcions principals a desenvolupar: Recepció de trucades i
correus, informar al client sobre les característiques del
FEINA ACTIVA
producte i la prestació del servei, facilitar tarifes i terminis
https://goo.gl/YiwjW8
d'entrega, entre altres. Nivell alt d’anglès, francès i català.

5/2/2019

21/02/2019

MECÀNIC DE CAMIONS

NOAWORK ETT

TÀRREGA

Mecànic de camions amb experiència per empresa situada a
Tàrrega.

FEINA ACTIVA
https://goo.gl/3ogr14

5/2/2019

21/02/2019

TECNIC D' EDIFICACIO - GRAU GESTORIA
D' APARELLADOR
JOUNOU S.L.

TÀRREGA

Pròpies d' un aparellador que realitza les funcions de direcció
d' obres.

FEINA ACTIVA
https://goo.gl/bpvgx7

7/2/2019

22/02/2019

BACK OFFICE AMB FRANCÈS

MONTAÑES I
SOLÉ

LLEIDA

Tasques de facturació i comptabilitat. Mantindrà contacte amb
els clients de la zona de Nord Àfrica. Les tasques seran en
INFOFEINA Ref. LAad-144193
funció del perfil del candidat: orientades a comptabilitat o
facturació. Perfil més comercial.

21/02/2019

RESPONSABLE DE
MARQUETING

publicat a
FEINA ACTIVA

TÀRREGA

Responsable de màrqueting per portar la imatge corporativa
de l'empresa, fer tasques de disseny gràfic, gestionar
campanyes de màrqueting i gestionar perfil digital de
l'empresa i posicionament (SEO, xarxes socials, ...).

4/2/2019

21/02/2019

TÈCNIC/A HABITATGE
MANTENIMENT

SERGESPROM
2''' SL

TÀRREGA

Empresa dedicada a serveis tècnics de la promoció d
habitatge , precisa tècnic per fer seguiment d'obres i informes FEINA ACTIVA
d'estat d'immobles. També per elaborar informes d'estat
https://goo.gl/Etxygo
immobles, cee, ch, ites,..

4/2/2019

21/02/2019

TÈCNIC/A EDIFICACIÓ

SERGESPROM
2''' SL

TÀRREGA

Empresa d'enginyeria, busca tècnic en edificació, per tal
d'elaborar informes i fer seguiment d'obres d'habitatges,
promocions. També realitzar cee, ch, ites,..

FEINA ACTIVA
https://goo.gl/r4yopU

4/2/2019

21/02/2019

PEÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

GESTORIA
JOUNOU S.L.

TÀRREGA

Peó de la construcció d' obra publica.

FEINA ACTIVA
https://goo.gl/zTG1fp

4/2/2019

21/02/2019

PROJECTISTA – ENGINYER
MECÀNIC (OFICINA TÈCNICA)

AMES Solsona

SOLSONA

Persona amb ganes d’aprendre i interès en desenvolupar una
carrera professional en una empresa industrial. Funcions:
Disseny de peces i matriceria mitjançant Solidworks. Disseny

FEINA ACTIVA
https://goo.gl/fJ3ZcM

4/2/2019

FEINA ACTIVA
https://goo.gl/kQGgzR

FEINA ACTIVA
https://goo.gl/qaErtW
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data oferta

data fi oferta

oferta

empresa

població

descripció

contacte

de la maquinaria necessària per la fabricació de les peces,
entre altres
TÀRREGA

Lloc de feina ofert: dependents de carnisseria i/o xarcuteria
Horari: 6 hores matí de dilluns a dissabte i una tarda (4
hores) Requisits imprescindibles: Coneixement del producte.
Experiència de cara al públic i a l'obrador.

FEINA ACTIVA
https://goo.gl/mxEuXf

1/2/2019

21/02/2019

DEPENDENT DE CARNISSERIA

publicat a
FEINA ACTIVA

1/2/2019

21/02/2019

CONDUCTORS TRÀILER
PORTACOTXES

publicat a
FEINA ACTIVA

CERVERA

Conductor de traìler portacotxes a nivell nacional.
Imprescindible experiència.

FEINA ACTIVA
https://goo.gl/EKB3ah

1/2/2019

21/02/2019

PEÓ MAGATZEM I
REPARTIDOR

publicat a
FEINA ACTIVA

TÀRREGA

2 peons de magatzem per preparar comandes i repartir-les
per treballar a la nit. Càrrega i descàrrega de fruita,
preparació de comandes i repartiment de les mateixes.

FEINA ACTIVA
https://goo.gl/XZGRZJ

1/2/2019

21/02/2019

ENGINYERS FORESTALS

publicat a
FEINA ACTIVA

SOLSONA

Gestió de projectes: ecologia, biodiversitat. Projectes
FEINA ACTIVA
nacionals e internacionals. Formació: llicenciatura o enginyeria
https://goo.gl/ktf3NU
en biologia, ciències ambiental o forestal.

7/2/2019

21/02/2019

MONITOR DE LLEURE PER
MESOS D'ESTIU

ACADÈMIA
MADERN

CERVERA

Una persona per l’estiu que sigui graduat o bé en cursos finals
i amb el curs de monitor de lleure, es valorarà nivell alt
academiamadern@gmail.com
d’anglès .

7/2/2019

21/02/2019

MESTRE/A PER MESOS
D'ESTIU

ACADÈMIA
MADERN

CERVERA

Un mestre/a per impartir classes d’anglès, català i Castellà
(nivel d’anglès Advanced)

7/2/2019

21/02/2019

MESTRE/A CLASSES D'ANGLÈS

ACADÈMIA
MADERN

CERVERA

Mestre/a per impartir classes d’anglès nivell mínim first (totes
academiamadern@gmail.com
les tardes, contracte de setembre a juny).

7/2/2019

21/02/2019

TÈCNIC DE LICITACIONS I
OFERTES

PLASFOC ,
S.A.U.

SANTA
COLOMA DE
QUERALT

Formació: enginyeria d´obres públiques, arquitectura tècnica,
grau en ingenyeria civil, de l´edificació o similar.
Imprescindible coneixements d´obra civil i edificació, domini
Office, Autocad i Presto, espanyol i català i carnet de conduir.

7/2/2019

17/02/2019

EDUCADOR/A SOCIAL

FUNDACIÓ
OBRA TUTELAR
AGRARIA

Es cerca educador/a social per caps de setmana i festius per a
LLEIDA
HACES FALTA:
treballar en un pis tutelar. Es demana que tingui la titulació
(GUIMENELLS)
https://www.hacesfalta.org
acabada o cursant l'últim curs.

7/2/2019

28/02/2019

FORMADOR/A DE FAMILIES

DINCAT

LLEIDA

Des del Servei d’Atenció a Famílies de DINCAT, es cerquen
formadors especialitzats en l’àmbit de la discapacitat i amb
experiència en alguna o algunes d’aquestes temàtiques:
Acompanyament en el dol Mindfulness per famílies, etc.

7/2/2019

21/02/2019

EDUCADOR/A SOCIAL O
ABD
ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL ASSOCIACIÓ

VERDÚ

Es cerca educador/a per Dissenyar, executar i avaluar el
HACES FALTA:
Programa anual d'activitats socioculturals i educatives d'acord https://www.hacesfalta.org

academiamadern@gmail.com

rrhh@plasfoc.com - att Carles
Roca

HACES FALTA:
https://www.hacesfalta.org
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data oferta

data fi oferta

oferta

empresa

població

BENESTAR I
DESENVOLUPA
MENT

descripció

contacte

amb els objectius del centre, i adequar-ho al Pla d’atenció
individual de la persona.

6/2/2019

15/02/2019

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

GEN.CAT. DEP.
TERRITORI I
LLEIDA
SOSTENIBILITA
T

Titulació requerida Titulació que dona accés al cos auxiliar
d'administració de la Generalitat de Catalunya. Altres
requisits: Nivell C1 de català

https://goo.gl/CgSKQV

1/2/2019

22/02/2019

TÈCNIC/A EN
IMPLEMENTACIONS

ROTECNA, SA

AGRAMUNT

Es demana estudis a nivell de CFGS en disseny industrial de
delineació i coneixements avançats d'Autocad.

INFOJOBS. https://goo.gl/2p3GAr

5/2/2019

22/02/2019

PERRUQUER/A OFICIAL DE 1a
O 2a

PELS PELS
PERRUQUERIA

AGRAMUNT

Es cerca perruquer/a oficial de primera o segona per a
jornada completa. S'ofereix contracte indefinit.

INFOJOBS. https://goo.gl/kGRd9f

5/2/2019

22/02/2019

FRONT OFFICE ATENCIÓ AL
CLIENT

LEDS-C4, SA

TORÀ

Es cerca persona que parli anglès i francès de manera fluïda
per tasques d'atenció al client.

INFOJOBS.
https://goo.gl/NQ7U2c

6/2/2019

22/02/2019

METGE/ESSA

FREMAP

GUISSONA

Es responsabilitzarà de l'atenció a pacients afectats per
INFOJOBS.
accident laboral i contingències comunes, així com de realitzar
https://goo.gl/wBEz7X
les tasques de gestió derivades d'aquestes actuacions.

6/2/2019

22/02/2019

SOLDADOR/A

COMERCIAL
RIBALTA ROS
SL

LA FULIOLA

Tasques: revisió, reparació i muntatge de tot tipus de
maquinària agrícola. S'ofereix lloc de treball de caràcter
estable.

INFOJOBS. https://goo.gl/jJ56Qa

6/2/2019

22/02/2019

DISSENYADOR/A GRÀFIC &
COMMUNITY MANAGER

TÀRREGA

Es cerca un/a dissenyador/a gràfic amb coneixements de
xarxes socials.

INFOJOBS.
https://goo.gl/fHXwRW

7/2/2019

22/02/2019

TÈCNIC/A DE MANTENIMENT
INDUSTRIAL
(ELECTROMECÀNICA)

MOLEVA

EL PALAU
Es demana estudis a nivell de CFGM en manteniment i serveis
INFOJOBS. https://goo.gl/1URK3r
D'ANGLESOLA a la producció i experiència mínima de tres anys.

7/2/2019

22/02/2019

OPERARI/A DE PRODUCCIÓ

MOLEVA

EL PALAU
Tasques: càrrega, descàrrega i transport manual amb
D'ANGLESOLA transpaleta, assistència a altres operaris/es, neteges, etc.

6/2/2019

22/02/2019

LAMPISTA

(no especificat)

IGUALADA

http://www.trobarefeina.com/ind
Valorable experiència en soldadura i refrigeració. Disponibilitat
ex.asp?ruta=includes/modules/of
de mobilitat. Incorporació immediata. Jornada completa.
ertes/cnt_post.asp&id=25598

6/2/2019

22/02/2019

MONITORS/ES DE LLEURE

(no especificat)

EL POAL

Per a realitzar activitats extraescolars els dilluns, dimecres,
dijous i divendres de 17 a 18 h., en una escola del Poal.

INFOJOBS.
https://goo.gl/aQbnZH

http://www.trobarefeina.com/ind
ex.asp?ruta=includes/modules/of
ertes/cnt_post.asp&id=25597
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data oferta

data fi oferta

oferta

empresa

població

descripció

BELLPUIG

Amb experiència en muntatge d'estructures metàl·liques.
Disponibilitat per treballar i pernoctar fora de casa. es
valoraran curs de PRL de 60hores i curs PRI de 8hores en
metall.

aluminios.trece@gmail.com

TÀRREGA

Es busca oficial per muntatge d'alumnini.

artferro@artferro.es

CERVERA

Es necessita persona amb experiència valorable en pintura
industrial. Formació vinculada al contracte de treball i
necessitat de viure a Cervera i/o rodalies.

Entregar CV a C. de la Solana, 8
(Tàrrega) o 30plus@tarrega.cat

8/2/2019

23/02/2019

SOLDADOR

1/2/2019

28/02/2019

OFICIAL PER MUNTATGE
D'ALUMINI

8/2/2019

23/02/2019

PINTOR/A INDUSTRIAL

4/2/2019

22/02/2019

AJUDANT/ INFORMÀTIC

(no especificat)

1/2/2019

28/02/2019

CENTRE D'ESTÈTICA

NO
ESPECIFICAT

8/2/2019

22/02/2019

OPERARI/A DE FÀBRICA

CERVERA

22/02/2019

AJUDANT/A ELECTRICISTA

COMARCA DEL ES necessita una persona per a tasques de suport a
BAGES
electricista.

8/2/2019

23/02/2019

AUXILIAR INFERMER
GEROCULTOR

1/2/2019

28/02/2019

PERSONAL PER A
RESTAURANT

8/2/2019

22/02/2019

RESPONSABLE MANTENIMENT

4/2/2019

22/02/2019

PEDAGOG/A

4/2/2019

ART FERRO

(no especificat)

NO
ESPECIFICAT

(no especificat)

contacte

COMARCA DEL ES necessita una persona per a tasques de suport al
BAGES
departament informàtic.

http://www.trobarefeina.com/ind
ex_web.asp?ruta=includes/modul
es/ofertes/cnt_post.asp&id=2558
1

Es necessita manicurera professional d'acrílic i esculpir
porcelana.

Tel. 680 87 44 16

Persona amb gran capacitat de treball en equip i producció en
cadena. Valorable treball amb màquines i experiència en
tasques similars. Residència propera a Cervera.

Entregar CV a C. de la Solana, 8
(Tàrrega) o 30plus@tarrega.cat
http://www.trobarefeina.com/ind
ex_web.asp?ruta=includes/modul
es/ofertes/cnt_post.asp&id=2558
0

CERVERA

Estudis de CFGM o Superior en auxiliar d'infermeria i/o
relacionades amb el sector. Dur a terme tasques propies de
l'ofici i amb experiència valorable. Cal una persona pacient,
amable i amb ganes de treballar.

Entregar CV a C. de la Solana, 8
(Tàrrega) o 30plus@tarrega.cat

CERVERA

Es busca personal per restaurant a Cervera.

973 530 402

CERVERA

Es duran a terme tasques de manteniment, electricitat,
Entregar CV a C. de la Solana, 8
fusteria i reparació de diversos aparells de l'empresa. Cal una
(Tàrrega) o 30plus@tarrega.cat
persona amb paciència, habilitat manual i carnet de conduir B.

IGUALADA

Es busca pedagog/a o psicopedagog/a per a treballar en
horari de tardes.

http://www.trobarefeina.com/ind
ex.asp?ruta=includes/modules/of
ertes/cnt_post.asp&id=25578
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data oferta

data fi oferta

oferta

descripció

contacte

Persona responsable i organitzada amb capacitat de dur a
terme tasques d'administració de logística. És necessari nivell
elevat de francés i experiència valorable.

Entregar CV a C. de la Solana, 8
(Tàrrega) o 30plus@tarrega.cat

(no especificat)

MANRESA

Per a centre residencial. Incorporació immediata.
Imprescindible tenir titulació oficial.

http://www.trobarefeina.com/ind
ex.asp?ruta=includes/modules/of
ertes/cnt_post.asp&id=25577

OPERARI/A TALLER
AUTOMÒBIL

NO
ESPECIFICAT

TÀRREGA

Es busca operari amb experiència, incorporació immediata.

Tel. 648 10 66 53

22/02/2019

AJUDANT/A DE CAMBRER/A

(no especificat)

MOLLERUSSA

Per a dissabtes a la nit i dies especials. Es valorarà
experiència i viure a la zona.

http://www.trobarefeina.com/ind
ex.asp?ruta=includes/modules/of
ertes/cnt_post.asp&id=25576

28/02/2019

OPERARI/A SECTOR
METAL·LÚRGIC/A

NO
ESPECIFICAT

VILASANA

Muntador de panels i càmares frigorífiques.

maurotrebi@hotmail.com

23/02/2019

ADMINISTRATIU/VA AMB
CONEIXEMENTS DE FRANCES

4/2/2019

22/02/2019

AUXILIAR D´INFERMERIA

1/2/2019

28/02/2019

4/2/2019
1/2/2019

5/2/2019

població
TÀRREGA

8/2/2019

8/2/2019

empresa

23/02/2019

Persona amb capacitat de treball en equip, es duran a terme
ROCAFORT DE activitats de reparació d'immobles tant a façana com a
VALLABONA
teulada. Disponibilitat de carnet B i vehicle propi. Capacitat
d'organització i responsabilitat.

PEÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Entregar CV a C. de la Solana, 8
(Tàrrega) o 30plus@tarrega.cat

GUISSONA

Reposició de productes en magatzem, preparació de
comandes en cambres frigorífiques, càrrega i descàrrega,
radiofreqüència (picking). Jornada completa: dilluns a
divendres. Es valorarà Carnet de carretó vigent. Cal viure a
prop del lloc de treball.

https://www.globalleida.org/ocup
acio/?idOferta=5944&idAplicatiuR
el=555

http://cort.as/-Ecom

info@hostaljaumet.com

22/02/2019

MOSSO/A DE MAGATZEM

(no especificat)

7/2/2019

22/02/2019

PALISTA DE
RETROEXCAVADORA

gestionada per
GRUP IMAN

TÀRREGA

Per a empresa dedicada a la fabricació de productes
fitosanitaris. Cal experiència en conducció de pala
retroexcavadora així com en carretó elevador. Imprescindible
carnet de camió E i vehicle propi.

19/11/2018

12/04/2019

CAMBRER/A BAR I
RESTAURANT

HOSTAL
JAUMET

TORÀ

Tasques: servei de bar i de restaurant, control de caixa,
neteja del bar, carregar neveres, etc. Jornada complerta. Es
valorarà experiència, bona atenció, aptituds per treballar en
equip, residència a Torà o rodalies.
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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. Els anuncis d’aquest recull no inclouran
discriminació per raó de llengua, orientació sexual, raça o sexe.
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.

