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data oferta

data fi oferta

oferta

empresa

FUNDACIÓ
CALAF
PRIVADA ÀURIA

Horari:de 16h a 24h de dimarts a divendres. Dissabtes i
diumenges en funció de la programació. 941€ bruts x 14
pagues. Inici: 2/09/2019. Vacant estable. Preferentment
persones amb discapacitat o risc d'exclusió social.

srivera@auriagrup.cat

ENGINYER TÈCNIC DE
PROJECTES -JÚNIOR-

NO
ESPECIFICAT

En dependència del responsable tècnic estaria inclòs en el
departament de gestió, qualitat i medi ambient. Es tracta d'un
INFOFEINA Ref. LAae-150389
lloc de nova creació que requereix una bona capacitat
d'adaptació ja que cal fer tasques molt diverses.

OFICIAL 2A BRIGADA

http://cido.diba.cat/oposicions/90
AJUNTAMENT
Titulació requerida Graduat en educació secundària obligatòria
TORREFARRER
41293/1-placa-doficial-2a-per-aDE
o certificat d'escolaritat Altres requisits Nivell A2 de català /
A
la-brigada-municipal-ajuntamentTORREFARRERA
Permís de conduir B Matèries Obres / Manteniment
de-torrefarrera

28/08/2019

TÈCNIC/A LABORATORI

UNIVERSITAT
DE LLEIDA

12/08/2019

TÈCNIC/A EDUCACIÓ
INFANTIL

AJUNTAMENT
D'OLIANA

LES CARMETES

27/6/2019

28/08/2019

ESPECIALISTA EN NETEJA I
CONSERGERIA

15/7/2019

16/08/2019

18/7/2019

15/08/2019

23/7/2019

22/7/2019

24/7/2019

contacte

lescarmetes@gmail.com

23/08/2019

23/7/2019

descripció
Horari: 20 hores setmanals, amb opció per ampliar.
Incorporació immediata. Temporal de 6 mesos amb opció a
indefinit. 2 vacants: 1 per a Sanaüja i una altra per a
Cardona. Formació mínima en tasques de cuina i experiència
demostrable.

AJUDANT/A DE CUINA I
TASQUES DE CAMBRER/A

26/7/2019

població

SANAÜJA

COMARCA
URGELL

LLEIDA

Personal tècnic amb formació professional de grau superior
(FP2) o cicles formatius de grau superior dels àmbits industrial https://tauler.seu.cat/pagDetall.d
o informàtic, batxillerat, amb experiència demostrable amb el o?idEdicte=215791&idens=14
maneig dels equipaments objecte d'aquesta convocatòria.

OLIANA

http://cido.diba.cat/oposicions/90
Titulació requerida: Estar en possessió de la titulació de Cicle
65286/1-placa-de-tecnicFormatiu de Grau Superior en Educació Infantil o equivalent.
deducacio-infantil-per-a-la-llarAltres requisits: Nivell C de català. Matèries: Educació infantil i
dinfants-municipal-ajuntamentllar d'infants. Observacions:Jornada parcial
doliana

06/09/2019

GEN. CAT.DEP.
AGRICULTURA
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA RAMADERIA
PESCA
ALIMENT.

CERVERA

http://agricultura.gencat.cat/web
/.content/01Auxiliar administratiu/va. Sub-grup:C2 Nivell:12. Unitat
departament/ofertesdirectiva:serveis Territorials a Lleida. Centre de treball:Oficina
treball/enllacosComarcal de la Segarra (Cervera)
documents/2019/fitxersbinaris/ARP298-19.pdf

23/08/2019

COMERCIAL GESTIÓ DE
RESIDUS

COMARCA
URGELL

Persona que entrarà a formar part del departament comercial
de l'empresa, però serà responsable d'una àrea comercial de
nova creació supervisiada pel director comercial. Les seves
tasques seran la recerca de residus no alimentaris de les

NO
ESPECIFICAT

INFOFEINA Ref. LCcm-150598
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data oferta

data fi oferta

oferta

empresa

població

descripció

contacte

industries.

24/7/2019

23/08/2019

COMARCA
URGELL

Ccontrol i supervisió del manteniment predictiu i correctiu,
seguiment pressupost, coordinació amb cap de mecànics de
l'empresa i tallers externs, supervisió tasques encomandes i
qualsevol tasca que impliqui actuació directa d'aquest
departament.

INFOFEINA Ref. L-150599

INFOFEINA Ref. L-150611

RESPONSABLE DE PROJECTES
I MANTENIMENT

NO
ESPECIFICAT

MOLLERUSSA

Important empresa agroalimentària incorpora un/a Director/a
d'Operacions per dirigir i supervisar les àrees de Compres,
Fabricació, Envasat, Logística i Qualitat, així com les seves
filials de subministrament, fabricació i envasat en origen.

24/7/2019

23/08/2019

DIRECTOR/A D'OPERACIONS

MONTAÑES I
SOLÉ

25/7/2019

23/08/2019

ADMINISTRATIU/VA

NO
ESPECIFICAT

AGRAMUNT

Persona per donar suport al departament d'administració de
l'empresa, al departament d'assessoria i amb nocions laborals
INFOFEINA Ref. LAat-150660
per responsabilitzar-se de la correcta confecció de les nòmines
de varies empreses.

26/7/2019

23/08/2019

Tècnic/a d’Integració Social

ASSOCIACIÓ
ALBA

TÀRREGA

Orientar i acompanyar l’alumnat més vulnerable i les seves
famílies.

http://cort.as/-Lua8

19/7/2019

08/09/2019

MESTRE/A D'ANGLÈS LLICENCIAT/DA EN ANGLÈS O
SIMILAR

JAMBO
IDIOMES

ARTESA DE
SEGRE

Es necessiten 2 treballadors/es per desenvolupar Project
Based Learning. Preparació examens Cambridge. Realitzar
informes semestrals. Preparació nous materials utilitzant les
noves tecnologies. Horari de 17h a 21h. Es valorarà la
formació en lleure.

info@jamboidiomes.com

27/7/2019

15/08/2019

DIRECTOR SUCURSAL

PENEDES
GROUP

TÀRREGA

Director per a nova sucursal d'assessoria d'empreses. Detall
de l'experiència requerida: Experiència en direcció d'una
empresa mitjana.

FEINA ACTIVA
http://tuit.cat/y22pX

26/7/2019

15/08/2019

OPERARI/A DE PRODUCCIÓ

RANDSTAD ETT,
TÀRREGA
S.A

Detall de les funcions del treball. Preparar les barreges dels
productes segons fórmules. Control de la màquina i del
producte.

FEINA ACTIVA
http://tuit.cat/aoAEI

SOLSONA

Persona preferentment amb experiència i amb coneixements
del col•lectiu de persones amb problemàtica de salut mental
per incorporar-se a l'equip que duran a terme un nou servei
de l'entitat dedicat a l'atenció a persones amb trastorns de
salut mental

FEINA ACTIVA
http://tuit.cat/oERV2

TÀRREGA

Detall de les funcions del treball: venda de roba infantil
mitjançant programa informàtic, control d´estocs, botiga,

FEINA ACTIVA
http://tuit.cat/7e2bS

26/7/2019

15/08/2019

TREBALLADORS SOCIALS

PUBLICAT A
FEINA ACTIVA

30/7/2019

15/08/2019

DEPENDENTA DE ROBA

PUBLICAT A
FEINA ACTIVA

T

O

AULER D’

FERTES DE

T

REBALL
OFERTES DEL TOT: DEL 9 AL 23 D’AGOST DE 2019

data oferta

data fi oferta

oferta

empresa

població

descripció

contacte

aparadors, neteja. Detall de l'experiència requerida:
Experiència en venda, amb ganes de treballar activament,
puntualitat a la feina
CONDUCTOR/A
RETROEXCAVADORA

15/08/2019

RANDSTAD ETT,
ELECTROMECÀNIC/A CAMIONS
CERVERA
S.A

Descripció: Mecànic de camions. Funcions: Manteniment
electromecànica preventiu i correctiu dels camions.
FEINA ACTIVA
Requeriments: Estudis de CFGS en Electromecànica de
http://tuit.cat/7Ekf3
camions. S'ofereix: Feina estable i possibilitat d'incorporació a
l'empresa.

29/7/2019

15/08/2019

TALLERISTA GIMNÀSTICA
JAN BCS, S.L
HIPOPRESSIVA I TONIFICACIÓ

SOLSONA

tallerista per duu a terme un taller de Gimnàstica
Hipopressiva i Tonificació al Centre Cívic de Solsona Període
laboral de 30/09/2019 al 02/12/2019 amb possibilitat de
continuïtat fins al Juny, Dilluns de 19:00 a 20:00h.

FEINA ACTIVA
http://tuit.cat/TO8xC

30/7/2019

15/08/2019

ENGINYERS FORESTALS

PUBLICAT A
FEINA ACTIVA

SOLSONA

Formació reglada universitària en enginyeria forestal o
biologia o ciències ambientals.

FEINA ACTIVA
http://tuit.cat/TO8xC

29/7/2019

15/08/2019

AUXILIAR EN INFERMERIA DE
GERIATRIA

PUBLICAT A
FEINA ACTIVA

OLIANA

Descripció: Residència Geriàtrica precisa incorporar 3 Auxiliars
FEINA ACTIVA
en Infermeria geriàtrica. Detall de les funcions del treball:
http://tuit.cat/Q5DMu
atenció i cura del resident.

30/7/2019

15/08/2019

DIPLOMATS EN INFERMERIA

PUBLICAT A
FEINA ACTIVA

OLIANA

Detall de les funcions del treball: Tasques pròpies de DUIs,
seguiment i cura del resident, tractaments, cures, atenció
processos aguts, consulta amb metges ...

FEINA ACTIVA
http://tuit.cat/3AwbE

31/7/2019

15/08/2019

OPERADORS DE PLANTA DE
CAPTACIÓ D'AIGUA

PUBLICAT A
FEINA ACTIVA

NAVÈS

Detall de les funcions del treball: Funcions de manteniment i
altres que es puguin encomanar

FEINA ACTIVA
http://tuit.cat/yqYae

30/7/2019

15/08/2019

MONTADOR/A TENDALS
OFICIAL 1ª.

RANDSTAD ETT,
MOLLERUSSA
S.A

Funcions: Prendre mides, assessorament al client, muntatge
dels tendals. Requeriments: Experiència en muntatge de
tendals.

FEINA ACTIVA
http://tuit.cat/tKrqd

30/7/2019

15/08/2019

CONDUCTOR/A AMB CARNET
C1

RANDSTAD ETT,
TÀRREGA
S.A

Funcions: Realitzar el repartiment de mercaderies per les
comarques del Pla d'Urgell, Urgell, Noguera, Garrigues,
Segrià, Tarragona i Osca Requeriments: Disposar del carnet
C1 i tenir experiència mínima de 3 anys. Ser resident a
aquestes comarques.

FEINA ACTIVA
http://tuit.cat/ecofd

30/7/2019

15/08/2019

INSTAL·LADORS

PUBLICAT A

Tasques: Folrar canonades de fluids, depenent de la

FEINA ACTIVA

29/7/2019

RANDSTAD ETT,
TÀRREGA
S.A

Descripció: Empresa estable necessita incorporar a un/a
FEINA ACTIVA
conductor/a de retroexcavadora amb estudis i/o coneixements
http://tuit.cat/35o4G
de manteniment.

15/08/2019

29/7/2019

CERVERA
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T
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data oferta
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oferta
D'AÏLLAMENTS

empresa

població

FEINA ACTIVA

descripció
temperatura en llana de roca o poliuretà injectat, acabat en
alumini. Feina de caire manual.

contacte
http://tuit.cat/o766R

27/7/2019

16/08/2019

GRAPHIC
PACKAGING
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
IGUALADA
INTERNATIONA
L SPAIN

30/7/2019

16/08/2019

TREBALLADOR/A SOCIAL

30/7/2019

16/08/2019

PERSONAL DE BOTIGA

GRUP BON
PREU

IGUALADA

Es cerca persones per a totes les seccions de frescos, caixa i
reposició per a supermercat de nova obertura a Igualada.

INFOJOBS. https://bit.ly/333nGJr

31/7/2019

16/08/2019

RECEPCIONISTA AMB ANGLÈS

PRÓXIMA
SERVICIOS
EMPRESARIALE
S

IGUALADA

Es demana formació mínima a nivell de CFGM, bon nivell
d'anglès i experiència com a recepcionista o atenció al client.
Tasques d'atenció i filtre de trucades, gestió de
correspondència i missatgeria. Jornada parcial de matí.

INFOJOBS. https://bit.ly/332wteS

1/8/2019

14/08/2019

ELECTROMECÀNIC/A LLAUNER/A

ISPROX
SOLUTIONS

BALAGUER

Es busca Electromecànic/a-Llauner/a per realitzar
instal·lacions de bombes, mesuradors i equips de
subministrament de gasoil. Experiència mínima: 2 anys.

INFOJOBS. https://bit.ly/2ZqdicD

1/8/2019

14/08/2019

OPERARI/A CNC

ISPROX
SOLUTIONS

BALAGUER

Es busca operari/a CNC amb experiència en control de
màquina punxonadora. Experiència prèvia de almenys 2 anys
en tallers o fàbriques controlant maquinària CNC

INFOJOBS.
https://bit.ly/2OxMMgF

31/7/2019

14/08/2019

VENEDOR/A - AUXILIAR
ÒPTICA

ALAIN
AFFLELOU

TÀRREGA

Es busca venedor/a - auxiliar d'òptica amb experiència prèvia
en el sector òptic, luxe, telecomunicacions o retail, excel·lents INFOJOBS.
dots de comunicació i disponibilitat per treballar a temps
https://bit.ly/2Yg8KZK
complert.

31/7/2019

14/08/2019

ADMINISTRATIU/VA
PROMOCAT
COMERCIAL SECTOR TURÍSTIC EXTERIORS SL.

30/7/2019

12/08/2019

ELECTROMECÀNIC/A

AUTO NAYOX
SLU

TÀRREGA

Es precisa electromecànic/a per funció de tècnic/a
especialista. Funcions principals: localització, reparació
d'avaries en general, tasques de manteniment en Turismes i
Vehicles Industrials.

INFOJOBS.
https://bit.ly/333OeKN

30/7/2019

13/08/2019

ADMINISTRATIU/VA

MOLGRA SL

TÀRREGA

Es busca professional pel departament comercial amb un alt
coneixement d'anglès i del paquet Office.

INFOJOBS. https://bit.ly/2OtbYEH

Tasques de recepció, telèfon, correu, arxiu, gestió de notes de
despeses i viatges, gestió de caixa, etc. Es demana formació a INFOJOBS. https://bit.ly/334efti
nivell de CFGM en administració, comptabilitat i finances.

IGUALADA

Es demana formació universitària en treball social i
experiència mínima de dos anys en tasques d'acompanyament INFOJOBS.
a famílies i usuaris/es de serveis de formació laboral o
https://bit.ly/2GGyvb3
pedagògics.

PALAU
Empresa del sector turístic (no som Agència de Viatges)
D'ANGLESOLA busquem un/a Administratiu/va amb vocació Comercial.

INFOJOBS.
https://bit.ly/2MCaLs6
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30/7/2019

13/08/2019

AUXILIAR DE PRODUCCIÓ

NO
ESPECIFICADA

GUISSONA

Important empresa de guissona dedicada a la indústria textil,
precisa incorporar una persona com a auxiliar de producció.
Funcions: producció, fabricació i acabat final.

INFOJOBS. https://bit.ly/2yrRuBy

29/7/2019

13/08/2019

INSTAL·LADOR/A

VERUM
CORPORATE SL

BALAGUER

Es busca mecànic/a electricista amb coneixements de
muntatge de maquinària tipus cintes de transport, cèl·lules
robotitzades, màquines a mida orientades als sectors de
Vitivinícola i Cava i al sector farmacèutic.

INFOJOBS. https://bit.ly/2yrWgis

29/7/2019

12/08/2019

NETEJADOR/A

NO
ESPECIFICADA

ANGLESOLA

Es busca netejador/a per cobrir una suplència. La seva tasca
consistirà en la neteja general del centre. Horari de dilluns a
divendres de 5h a 10h.

INFOJOBS.
https://bit.ly/2Oy9XHm

29/7/2019

12/08/2019

DEPENDENT/A

CAIBELSA

TÀRREGA

Es busca persona dinàmica i amb do de gents per ocupar lloc
de venedor/a a botiga d'electrodomèstics de Tàrrega. Es
requereix experiència mínima de 1 any en el sector.

INFOJOBS. https://bit.ly/2YxAicp

1/8/2019

22/08/2019

PEÓ GRANJA PORCINA
(programa 30 Plus)

gestionada per
CONSELL
COMARCAL DE
LA SEGARRA

VICFRED

Tenir cura dels animals de la granja i conducció de maquinària
agrícola. Horari de matins a jornada parcial. Durada
ocupaciosegarra@gmail.com
contracte: inicial de 6 mesos. Carnet de conduir tipus B.

1/8/2019

15/08/2019

CONTROLLER

No especificat

AGRAMUNT

25.000-30.000€; INDEFINIT. - Elaborar i supervisar els
comptes anuals. - Controlar el pressupost de l'empresa. Realitzar l'anàlisi dels indicadors clau (KPI) de la gestió de
l'empresa. ADE, ECONÒMIQUES o EMPRESARIALS.

IMAN https://bit.ly/2YjNS47

3/8/2019

24/08/2019

FINANCER/A PER CAIXA
GUISSONA OFICINA A
BARCELONA

BONAREA
AGRUPA

BARCELONA

una persona que pugui dur a terme tasques d'assessorament,
venda i gestió de productes financers.

https://bit.ly/2YuJj7a

30/7/2019

15/08/2019

CONDUCTOR/A DE CAMIÓ GRUA

No especificat

TÀRREGA

Empresa de construcció i obra pública necessita incorporar un
conductor de camió - bolquet amb grua hidràulica. Tres eixos.
www.elcurriculum.com
Per a treballs en obra i ajudes a la construcció. És
https://bit.ly/31k6Q7N
imprescindible experiència i formació en PRL reglada. Cursos
de 8 i 20 h

30/7/2019

15/08/2019

CARRETONER/A

No especificat

AGRAMUNT BELLPUIG CERVERA

Tens el carnet de carretó? Seleccionen carretillers / es per a
diferents empreses situades a Agramunt, Bellpuig i Cervera.
Si t'interessa treballar en un magatzem portant el carretó
elevador,

ADECCO https://bit.ly/2LVl7nG

2/8/2019

17/08/2019

PEÓ DE NETEJA

GUISSONA

Persona per treballar de peó de neteja a Gussona, que tingui
les competències de iniciativa i autonomia. Amb certificat de

ocupaciosegarra@gmail.com
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discapacitat però no indispensable. Preferentment amb
residència a Guissona
BORGES
BLANQUES

1 plaça d'Educador social del Centre Obert Casal Marino.Grup
de titulació Subgrup A2 (anterior Grup B) Titulació requerida
Estar en possessió del títol de grau en Educació Social.

http://cido.diba.cat/oposicions/90
99958/1-placa-deducador-socialdel-centre-obert-casal-marinoajuntament-de-les-borgesblanques
http://cido.diba.cat/oposicions/90
99944/1-placa-dintegradorsocial-ajuntament-de-les-borgesblanques

1/8/2019

21/08/2019

EDUCADOR/A SOCIAL

AJUNTAMENT
DE BORGES
BLANQUES

1/8/2019

21/08/2019

INTEGRADOR/A SOCIAL

AJUNTAMENT
BORGUES
BLANQUES

BORGES
BLANQUES

Grup de titulació Subgrup C1 (anterior Grup C) Titulació
requerida Estar en possessió del títol de tècnic/a superior en
integració social (CFGS) Altres requisits Nivell C1 de català

31/7/2019

15/08/2019

CONSULTOR/A DE SELECCIÓ
(RRHH)

ISPROX
TÀRREGA

TÀRREGA

Captació de clients empreses de la zona, Atendre els clients
ISPROX WORK SOLUTIONS
assignats, Copsar processos de selecció, Cerca de candidats...
https://bit.ly/2Zqo42D
etc. ADE, RRHH, ENGINYERIA.

1/8/2019

15/08/2019

NETEJADOR/A VEHÍCLES

MOTOR
TARREGA S.A

TÀRREGA

Busquem una persona per a fer la neteja d'interiors y
exteriors de vehícles. Ha de ser una persona polida y
meticulosa.

FEINA ACTIVA
http://tuit.cat/sLee5

30/7/2019

15/08/2019

REPARTIDOR/A

No especificat

URGELL SEGARRA

Tens experiència de repartidor / a? Has portat furgonetes de
repartiment? i vols treballar de repartidor / a, apunta't.
Càrrega i descàrrega de la furgoneta.

ADECCO https://bit.ly/2Ylu9Rp

1/8/2019

11/08/2019

PEÓ BRIGADA

AJUNTAMENT
DE MANRESA

MANRESA

Borsa de treball de places de Peó per a llocs de treball
d'ajudant d'obres i serveis de la brigada i per al cementiri
municipal

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa
.aspx?fnew?bop2019&08/022019
014140.pdf&1

31/7/2019

28/08/2019

EDUCADOR/A LLAR INFANTS

AJUNTAMENT
D'AGRAMUNT

AGRAMUNT

Titulació requerida Títol de Mestre especialista en educació
infantil o títol de grau equivalent, o títol de Tècnic superior en
educació infantil, o equivalent. Altres requisits:Nivell C de
català

http://cido.diba.cat/oposicions/90
90475/1-placa-deducador-de-lallar-dinfants-ajuntamentdagramunt

3/8/2019

24/08/2019

FRONT OFFICE CAIXA DE
GUISSONA

Bon Àrea
AGRUPA

GUISSONA

una persona per atenció al públic i altres tasques internes
pròpies del banc.

https://bit.ly/2Kepisu

29/7/2019

15/08/2019

AUXILIAR DE PRODUCCIÓ
(H/D)

No especificat

GUISSONA

Funcions: - Producció - Fabricació - Acabat final Es tracta d'un
MARLEX INTERIM
lloc de treball estable. - Carnet de conduir i vehicle propi per
https://bit.ly/2YBmrxN
accedir a l'empresa -Carnet de carretilla -Carnet de pont grua

26/7/2019

15/08/2019

OPERARI/A

No especificat

URGELL SEGARRA

Vols treballar d'en fàbriques? Ofertes de treball per a
ADECCO https://bit.ly/2Yn03Nu
processos de producció a diverses zones. Persona responsable
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i organitzada Experiència valorable en fàbriques

24/7/2019

23/7/2019

22/08/2019

06/09/2019

OFICIAL 2A BRIGADA

1 plaça d'Oficial 2a per a la Brigada Municipal.Titulació
AJUNTAMENT
TORREFARRER requerida Graduat en educació secundària obligatòria o
DE
A
certificat d'escolaritat Altres requisits Nivell A2 de català /
TORREFARRERA
Permís de conduir B

http://cido.diba.cat/oposicions/90
41293/1-placa-doficial-2a-per-ala-brigada-municipal-ajuntamentde-torrefarrera

SUBALTERN/A

GEN. CAT. DEP.
LLEIDA
D'EDUCACIÓ

1 plaça de Subaltern a l'Institut Josep Lladonosa dels Serveis
Territorials de Lleida.Grup de titulació Agrupacions
professionals (anterior Grup E) Titulació requerida Titulació
per accedir al cos subaltern d'administració general de la
Generalitat

COMARCA
URGELL

Les seves tasques seran la confecció i anàlisi de les
comptabilitats i comptes de resultats, balanços i tancaments,
elaboració d'informes de control de gestió i seguiment
INFOFEINA Ref. LAcn-150813
pressupostari. Col·laborarà en les auditories i en la introducció
de millores.
Es necessita repartidor per distribuir LA BOIRA per Tàrrega.

http://ensenyament.gencat.cat/c
a/serveis-tramits/oposicionsconcursos/acces-pas/ofertestreball/ofertes-treball/

1/8/2019

16/08/2019

CONTROLLER FINANCER

NO
ESPECIFICAT

2/8/2019

16/08/2019

REPARTIDOR/A

LA BOIRA DE
PONENT

TÀRREGA

2/8/2019

16/08/2019

PAGÈS/A I TRACTORISTA

NO
ESPECIFICAT

Es precisa pagès/a i tractorista per contracte de treball
PLANS DE SIÓ estable, a la zona dels Plans de Sió. Es valorarà experiència,
s'ofereix habitatge al costat del treball.

2/8/2019

15/08/2019

ESTETICISTA

(no especificat)

MANRESA

Experiència en tractaments facials, corporals, manicura i
http://www.trobarefeina.com/ind
pedicura. Ús d´aparatologia amb dots comercials. S´ofereixen ex.asp?ruta=includes/modules/of
bons ingressos, estabilitat laboral i bon ambient laboral.
ertes/cnt_post.asp&id=26921

3/8/2019

24/08/2019

TÉCNIC/A DE QUALITAT EN
PLANTA

bonÀrea
AGRUPA

GUISSONA

Assumir la responsabilitat de revisar i validar la qualitat la
qualitat i la seguretat del producte i vetllar pel compliment de
les bones pràctiques de manipulació e higiene.

https://bit.ly/2yQ4BwN

FEINA ACTIVA
http://tuit.cat/2xnus
https://www.indeed.es/Ofertasen-Cervera,-Lleidaprovincia?vjk=fb97a3aac5e8b605

5/8/2019

29/08/2019

INFERMER-A RESIDÈNCIA
GERIÀTRICA

PUBLICAT A
FEINA ACTIVA

TORÀ

Funcions. Valorar la persona a l´ingrés i elaborar el Pla
d´Atenció d´Infermeria, aplicar les tècniques pròpies
d´infermeria, distribuir, administrar i fer el seguiment de la
medicació i dels tractaments prescrits pel professional mèdic,
entre altres

5/8/2019

24/08/2019

OPERARI/A DE NETEJA

TESCO serveis
de neteja

CERVERA

mitja jornada- substitució - -Horari de dillluns a divendres de
9 a 12:30

C/Mare Vedruna 13 bxs - Tàrrega
Tel. 672288481 - 686993282

T

O

AULER D’

FERTES DE

T

REBALL
OFERTES DEL TOT: DEL 9 AL 23 D’AGOST DE 2019

data oferta

data fi oferta

oferta

empresa

població

descripció

contacte

Requisits imprescindibles: Grau discapacitat mínim 33%.
Permís de conduir i vehicle per desplaçar-se al lloc de treball.
Funcions: Persona per repostar en pista, reposar productes
botiga, cobrar, arqueig de caixa i neteja d'instal•lacions.

FEINA ACTIVA
http://tuit.cat/zoxCw

MARLEX HUMAN
TÀRREGA
CAPITAL

Atenció al client, Gestió logística, Gestió amb proveïdors
,Comandes, Facturació

https://bit.ly/2M5hNpQ

ADMINISTRATIU / VA

ADECCO

Comptabilitat, facturació, Albarans, Compres.

https://bit.ly/2Kj0csp

24/08/2019

ELECTROMECÀNIC/A DE
MANTENIMENT INDUSTRIAL

TRABAJOS.COM CERVERA

Treball torn de nit. Imprescindible tenir més de 2 anys
d'experiència

https://bit.ly/2OJh7IZ

8/8/2019

24/08/2019

OPERARI/A DE FÀBRICA

MARLEX HUMAN
TÀRREGA
CAPITAL

Operari/a i tasques administratives Requisits: CFGM / CFGS
en Administració, Experiència mínima de 1 any realitzant
tasques administratives

https://bit.ly/2TdL0jn

7/8/2019

24/08/2019

ELECTROMECÀNIC/A DE
MANTENIMENT INDUSTRIAL

ADECCO

TÀRREGA

Experiència valorable en mecànica, hidràulica i neumàtica

https://bit.ly/2YuVReF

7/8/2019

24/08/2019

PINTOR/A INDUSTRIAL

ADECCO

TÀRREGA

Experència en pintura industrial (pistola, pols)

https://bit.ly/2GVvpjm

7/8/2019

24/08/2019

PINTOR/A INDUSTRIAL

EUROFIRMS

PALAU
ANGLESOLA

Pintura industrial amb pistola aire comprimit

https://bit.ly/2M5ZXTT

7/8/2019

24/08/2019

SOLDADOR/A

ADECCO

TÀRREGA

Experiència en soldadura de fil, electrodo, tic, mig-mag, i
montatge estructures metàl·liques

https://bit.ly/2MJFQKJ

7/8/2019

23/08/2019

MECANICS I ELECTRICS
INDUSTRIALS

NO
ESPECIFICAT

CERVERA

Manteniment mecanic i/o electric de maquinaria i
instal·lacions industrials. Soldadura, neumatica basica.
Experiencia en manteniment electric de maquinaria i
instal·lacions industrials. Interpretacio esquemes electrics i
seguiment averies.

INFOFEINA Ref. LOie-150963

8/8/2019

22/08/2019

MANICURISTA

(no especificat)

IGUALADA

Es necessita tècnica en ungles escolpides.

http://www.trobarefeina.com/ind
ex.asp?ruta=includes/modules/of
ertes/cnt_post.asp&id=26964

6/8/2019

22/08/2019

INTERIORISTA

(no especificat)

BELL-LLOC
D´URGELL

Per a la progera obertura de botiga de mobles.

http://www.trobarefeina.com/ind
ex.asp?ruta=includes/modules/of
ertes/cnt_post.asp&id=26952

5/8/2019

22/08/2019

AUXILIAR DE GERIATRIA

(no especificat)

BELL-LLOC
D´URGELL

Residència geriàtrica necessita auxiliar de geriatria (CFGM).

http://www.trobarefeina.com/ind
ex.asp?ruta=includes/modules/of

6/8/2019

29/08/2019

EXPENEDORS DE
COMBUSTIBLE

PUBLICAT A
FEINA ACTIVA

6/8/2019

24/08/2019

ADMINISTRATIU / VA

6/8/2019

24/08/2019

7/8/2019

FONOLLERES

BELLPUIG
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OFERTES DEL TOT: DEL 9 AL 23 D’AGOST DE 2019

data oferta

data fi oferta

oferta

empresa

població

descripció

contacte
ertes/cnt_post.asp&id=26946

5/8/2019

22/08/2019

ADMINISTRATIU/VA
RECEPCIONISTA

(no especificat)

MANRESA

Per autoescola, a mitja jornada en horari de 17 a 20 h. i
dissabtes al matí. Sou segons conveni i incorporació
immediata.

http://www.trobarefeina.com/ind
ex.asp?ruta=includes/modules/of
ertes/cnt_post.asp&id=26943

4/8/2019

22/08/2019

CAMBRER/A

(no especificat)

MANRESA

Per a començar a treballar a partir del mes de setembre.
Horari de 12,30 a 16,45 h. de dilluns a divendres.

http://www.trobarefeina.com/ind
ex.asp?ruta=includes/modules/of
ertes/cnt_post.asp&id=26938

DELINEANT

NO
ESPECIFICADA

LES BORGES
BLANQUES

Es precisa Delineant/Administratiu (H/D) per treballar en una
empresa del sector metall situada a Borges Blanques. Les
INFOJOBS.
seves tasques seran: disseny i creació de peces amb Autocad,
https://bit.ly/2GVNoWU
gestió d'oficina, contacte amb proveïdors i organització de
compres.

LLEIDA

Es precisa cuiner/a per producció principal a la planxa,
recepció de mercaderies, realització i seguiment de comandes
dels productes de rotació diària, ordre, neteja i higiene dels
espais.

7/8/2019

22/08/2019

7/8/2019

22/08/2019

CUINER/A

ABAT
COFFEE&SAND
WICH

7/8/2019

22/08/2019

TÈCNIC/A ELECTROMECÀNIC/A

TRACTAMENTS
DE JUNEDA SA

JUNEDA

Es precisa tècnic/a electromecànic/a per fer el manteniment
d'instal·lacions industrials de tractament de purins amb equip INFOJOBS.
de cogeneració i manteniment de les instal·lacions i elaboració https://bit.ly/2yNleZW
del protocol de prevenció.

7/8/2019

22/08/2019

PEÓ/NA CÀRNIC

NO
ESPECIFICADA

MOLLERUSSA

Es necessita personal per l'escorxador de Mollerussa que
disposin del carnet de carretoner o transpalet elèctric. Es
valorarà experiència prèvia en llocs similars.

INFOJOBS. https://bit.ly/2GSTirK

7/8/2019

22/08/2019

INFERMER/A

SANITAS
MAYORES

LLEIDA

Es precisa infermer/a per cuidar i atendre als residents,
valorar a la persona quan arriba al centre i col·laborar en
l'elaboració del Pla d'Atenció Individual.

INFOJOBS. https://bit.ly/2OI2Fkz

TARREGA

5 places d'Agent de la Policia Local. Requisites: Nivell B2 de
català / Permís de conduir A2 i B. Matèries: Cossos de
seguretat.

http://cido.diba.cat/oposicions/91
13114/5-places-dagent-de-lapolicia-local-ajuntament-detarrega

IGUALADA

Titulació requerida Diplomatura o grau universitari en dret,
http://cido.diba.cat/oposicions/91
ciències polítiques, gestió i administració pública,
13581/1-placa-de-tecnic-deempresarials, economia, administració i direcció d'empreses o lambit-destrategies-de-locupaciotitulació equivalent. Altres requisits: Nivell C1 de català.
consell-comarcal-de-lanoia

7/8/2019

31/08/2019

AGENT POLICIA LOCAL

AJUNTAMENT
DE TARREGA

6/8/2019

26/08/2019

TÈCNIC/A ESTRATÈGIES
D'OCUPACIÓ

CONSELL
COMARCAL DE
L'ANOIA

INFOJOBS.
https://bit.ly/2MOH33w
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data oferta

data fi oferta
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població

descripció

contacte

IGUALADA

Titulació requerida Diplomatura o grau universitari en l'àmbit
social o en el seu defecte, en altres matèries però amb
experiència i competència acreditable en actuacions o
programes ocupacionals. Altres requisits: Nivell C1 de català

http://cido.diba.cat/oposicions/91
13568/1-placa-de-tecnicorientador-laboral-consellcomarcal-de-lanoia

TÀRREGA

Persona polivalent amb coneixement de francès i anglès. Es
valorarà experiència. Disponibilitat d'incorporació immediata.
Per qualsevol consulta adreçar-vos a l'oficina de Tàrrega (Av
Catalunya, 86 - 25300)/Telèfon
973.590.195/www.tarregamarlex.net

FEINA ACTIVA
http://tuit.cat/W12PJ

26/08/2019

TÈCNIC/A ORIENTADOR/A
LABORAL

CONSELL
COMARCAL DE
L'ANOIA

29/08/2019

TÈCNIC/ A DE RECURSOS
HUMANS

MARLEX
GESTIO ETT

5/8/2019

31/08/2019

TÈCNIC/A ADMINISTRACIÓ
GENERAL

PAERIA DE
CERVERA

CERVERA

http://cido.diba.cat/oposicions/91
Grup de titulació Subgrup A1 (anterior Grup A) Titulació
09875/1-plaaa-de-tacnicrequerida Títol de graduat en administració i direcció
dadministracia-general-adscrit-ad'empreses, en econòmic, en ciències actuarials i financeres o
larea-dintervencia-ajuntamentel títol de llicenciat equivalent
de-cervera

8/8/2019

24/08/2019

ATENCIÓ AL CLIENT

ISPROX
TÀRREGA

AGRAMUNT

Agafar trucades per atendre qualsevol demanda dels
clients,Tramitar aquestes demandes internament per buscar
solucions i respostes

https://bit.ly/2ZJXIIX

8/8/2019

24/08/2019

CONTROLADOR/A
D'ACCESSOS

SIFU

AGRAMUNT

Control d'entrades i sortides dels visitants, ronda de
supervisió i atenció al client

https://bit.ly/2M6FBK4

22/09/2019

CAMBRER/A AMB
EXPERIENCIA SERVEI BAR I
RESTAURANT

HOSTAL
JAUMET

TORÀ

Servei de bar (entrepans, menú diari, plats combinats, pizzes,
etc). Servei de restaurant (menú diari i carta temporal).
info@hostaljaumet.com
Control de caixa. Neteja del bar, carregar neveres, etc.
Jornada complerta. Retribució segons conveni.

6/8/2019

8/8/2019

21/5/2019

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,

T

O

AULER D’

FERTES DE

T

REBALL
OFERTES DEL TOT: DEL 9 AL 23 D’AGOST DE 2019

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.

