BUTLLETÍ D'OFERTES

11 de JUNY de 2018

OFERTA DE FEINA EMPRESA - LLOC
Educador/a social

Auxiliar
administratiu/va

Auxiliar de geriatria

Educador/a social

Treballador/a social

Maldà

Maldà

Maldà

Mollerussa

Belianes

DATA
26/05/18

25/05/18

25/05/18

25/05/18

24/05/18

REQUISITS, PERFIL SOL·LICITAT, DESCRIPCIÓ

ACCÉS A L'OFERTA

ORIGEN

Borsa de treball - Oferta pública

http://cido.diba.cat/oposicions/78
35170/borsa-de-treball-de-placesdeducador-social-ajuntament-demalda

FEINA ACTIVA

Borsa de treball - Oferta pública

http://cido.diba.cat/oposicions/78
35170/borsa-de-treball-de-placesdeducador-social-ajuntament-demalda

FEINA ACTIVA

Borsa de treball - Oferta pública

http://cido.diba.cat/oposicions/78
35170/borsa-de-treball-de-placesdeducador-social-ajuntament-demalda

FEINA ACTIVA

Borsa de treball - Oferta pública

http://cido.diba.cat/oposicions/78
09916/borsa-de-treball-de-placesdeducador-social-ajuntament-demollerussa

FEINA ACTIVA

Borsa de treball - Oferta pública

http://cido.diba.cat/oposicions/78
35176/borsa-de-treball-de-placesde-treballador-social-ajuntamentde-malda

FEINA ACTIVA

2 places de
socorrista acuàtic

1 plaça de director
artístic de l'EPEL
Fira de Teatre al
Carrer de Tàrrega

Oficial 2a fuster

Operari/a de
serveis

Belianes

Tàrrega

Ajuntament
Mollerussa

Ajuntament
Mollerussa

24/05/18

24/05/18

28/05/18

28/05/18

Borsa de treball - Oferta pública

Oferta pública

http://cido.diba.cat/oposicions/78
35136/2-places-de-socorristaaquatic-ajuntament-de-malda

FEINA ACTIVA

http://cido.diba.cat/oposicions/78
32318/1-placa-de-director-artisticFEINA ACTIVA
de-lepel-fira-de-teatre-al-carrer-detarrega-ajuntament-de-tarrega

Borsa de treball - Oferta pública

http://cido.diba.cat/oposicions/78
39846/borsa-de-treball-de-placesdoficial-2a-fuster-i-operari-deserveis-ajuntament-demollerussa?utm_source=cido&utm
_medium=email&utm_campaign=s
ubscripcions

CIDO

Borsa de treball - Oferta pública

http://cido.diba.cat/oposicions/78
39846/borsa-de-treball-de-placesdoficial-2a-fuster-i-operari-deserveis-ajuntament-demollerussa?utm_source=cido&utm
_medium=email&utm_campaign=s
ubscripcions

CIDO

Personal neteja
edificis

Peó serveis
diversos

Ajuntament
Mollerussa

Ajuntament
Mollerussa

28/05/18

28/05/18

Borsa de treball - Oferta pública

http://cido.diba.cat/oposicions/78
39884/borsa-de-treball-de-placesde-personal-de-neteja-dedificisajuntament-demollerussa?utm_source=cido&utm
_medium=email&utm_campaign=s
ubscripcions

CIDO

Borsa de treball - Oferta pública

http://cido.diba.cat/oposicions/78
39884/borsa-de-treball-de-placesde-personal-de-neteja-dedificisajuntament-demollerussa?utm_source=cido&utm
_medium=email&utm_campaign=s
ubscripcions

CIDO

CIDO

La Boira

Oficial 1a paleta

Ajuntament
Mollerussa

28/05/18

Borsa de treball - Oferta pública

http://cido.diba.cat/oposicions/78
39884/borsa-de-treball-de-placesde-personal-de-neteja-dedificisajuntament-demollerussa?utm_source=cido&utm
_medium=email&utm_campaign=s
ubscripcions

Mosso de
magatzem

Tàrrega

05/06/18

Mosso de magatzem de 18 a 25 anys. Persona
activa . Jornada intensiva.

686 606 570

1 plaça tècnic/a
medi ambient

Tècnic auxiliar
adscrit a cultura

Places d'oficial 2a
(consergeria i
serveis diversos)

Consell Comarcal del
05/06/18
Segrià

Ajuntament
Mollerussa

Ajuntament
Mollerussa

05/06/18

08/06/18

Borsa de treball - Oferta pública

http://cido.diba.cat/oposicions/69
94221/1-placa-de-tecnic-de-mediambient-consell-comarcal-delsegria?utm_source=cido&utm_me
dium=email&utm_campaign=subsc
ripcions

CIDO

Borsa de treball - Oferta pública

http://cido.diba.cat/oposicions/78
67520/borsa-de-treball-de-placesde-tacnic-auxiliar-adscrit-a-lareade-cultura-teatre-lamistat-i-centrecultural-ajuntament-demollerussa?utm_source=cido&utm
_medium=email&utm_campaign=s
ubscripcions

CIDO

Borsa de treball - Oferta pública

http://cido.diba.cat/oposicions/78
39874/borsa-de-treball-de-placesdoficial-2a-consergeria-i-serveisdiversos-ajuntament-demollerussa?utm_source=cido&utm
_medium=email&utm_campaign=s
ubscripcions

CIDO

08/06/18

Borsa de treball - Oferta pública

http://cido.diba.cat/oposicions/78
70848/borsa-de-treball-de-placesde-professor-de-musica-dediferents-especialitats-ajuntamentdetarrega?utm_source=cido&utm_m
edium=email&utm_campaign=sub
scripcions

02/06/18

Es necessita operari/ària d'instal·lacions
elèctriques, lampisteria i calefacció.
Preferiblement amb experiència. S'ofereix
contracte de 40 hores setmanals, sou segons
vàlua i incorporació immediata. Carnet de
conduir B.

http://www.trobarefeina.com/ind
ex.asp?ruta=includes/modules/ofe
rtes/cnt_post.asp&id=23640

Trobaré Feina

Cervera

06/06/18

Acadèmia de Cervera necessita professor/a per
http://www.trobarefeina.com/ind
impartir classes de matemàtiques, física i
ex.asp?ruta=includes/modules/ofe
química fins a segon de batxillerat i en horari de
rtes/cnt_post.asp&id=23679
tardes.

Trobaré Feina

Cambrer/a

Cervera

Hostal de Cervera necessita cambrer/a amb
experiència en el sector. Es valorarà el domini de http://www.trobarefeina.com/ind
16/05/18
l'anglès i el francès. Jornada complerta amb
ex.asp?ruta=includes/modules/ofe
disponibilitat els caps de setmana. Sou segons
rtes/cnt_post.asp&id=23492
conveni.

Trobaré Feina

Professor/a de
reforç

Guissona

14/05/18

Professors de
música diferents
especialitats

Operari

Professor/a de
ciències

Ajuntament de
Tàrrega

Cervera

Centre de logopèdia i reforç escolar necessita
professor/a de reforç escolar per a nivell ESO i
Batxillerat.

http://www.trobarefeina.com/ind
ex.asp?ruta=includes/modules/ofe
rtes/cnt_post.asp&id=23471

CIDO

Trobaré Feina

Docent informàtic

Teleoperador/a a
Tàrrega

Ajudant de cuina

Tàrrega

Tàrrega

Claravalls

Director de lleure

Urgell

Oficial de
tancaments
d'alumini

Bellpuig

Enginyier elèctric

Tàrrega

31/05/18

Es necessita un docent per impartir un curs de
http://www.trobarefeina.com/ind
virtualització amb vmware. És imprescindible
ex.asp?ruta=includes/modules/ofe
tenir experiència impartint formacions d'aquest
rtes/cnt_post.asp&id=23629
tipus i tenir una titulació adequada.

http://www.trobarefeina.com/ind
ex.asp?ruta=includes/modules/ofe
rtes/cnt_post.asp&id=23584

Trobaré Feina

http://www.trobarefeina.com/ind
Bar de Claravalls necessita ajudant de cuina per
ex.asp?ruta=includes/modules/ofe
treballar els caps de setmana.
rtes/cnt_post.asp&id=23255

Trobaré Feina

Es necesita director/a de lleure per a colònies
http://www.trobarefeina.com/ind
escolars. Requisits: Titulació de monitor/director
16/04/18
ex.asp?ruta=includes/modules/ofe
de lleure, certificat negatiu de delictes sexuals i
rtes/cnt_post.asp&id=23231
imaginació, creativitat i empatia

Trobaré Feina

http://www.trobarefeina.com/ind
ex.asp?ruta=includes/modules/ofe
rtes/cnt_post.asp&id=23215

Trobaré Feina

Es necessita enginyer elèctric per a la realització
de pressupostos, projectes, comandes i
http://www.trobarefeina.com/ind
coordinació amb el client final. Experiència amb
ex.asp?ruta=includes/modules/ofe
projectes i quadres elèctrics. Domini d'autocad i
rtes/cnt_post.asp&id=23214
Eplan. Carnet de conduir B. Horari de 8 a 13 i de
15 a 18. Incoporació inmediata.

Trobaré Feina

27/05/18

18/04/18

15/04/18

14/04/18

Es necessita teleoperador/a per fer venda de
pòlisses d'assegurances. Es treballa per
objectius. Jornada laboral de 30 hores.

Trobaré Feina

Es necesita oficial especialitzat en el muntatge
de tancaments d'alumini.

Encarregat de sala

Paleta

Auxiliar
administrativa

Expenedora i
atenció a cafeteria
a l'estació de
servei

Oficials/es

Mollerussa

24/05/18

Nou restaurant necessita un/a encarregat/da de
sala que li agradi el món de la restauració en un
http://www.trobarefeina.com/ind
ambient jove i dinàmic. Jornada complerta.
ex.asp?ruta=includes/modules/ofe
Experiència demostrable en el sector de
rtes/cnt_post.asp&id=23570
l'hosteleria, català parlat i escrit i gran vocació
de servei cap al client

Trobaré Feina

Mollerussa

http://www.trobarefeina.com/ind
Es busca paleta oficial de primera amb els cursos
18/05/18
ex.asp?ruta=includes/modules/ofe
bàsics de prevenció.
rtes/cnt_post.asp&id=23510

Trobaré Feina

Es necessita auxiliar administrativa per a
empresa del Palau d'Anglesola. Requisits
http://www.trobarefeina.com/ind
mínims: CFGS d'administració i finances. Català i
ex.asp?ruta=includes/modules/ofe
castellà parlats i escrits correctament.
rtes/cnt_post.asp&id=23394
Mecanografia, ofimàtica (Excel, Word). Ordre i
disciplina. Incorporació inmediata.

Trobaré Feina

Palau d'Anglesola

Urgell

Pla d'Urgell

05/05/18

Lloc de treball estable en empresa sòlida.
Persona amable, actitud positiva i entusiasta i ...
http://www.infofeina.com/llistat.p
07/06/18 que tingui disponibilitat horària. Jornada seguida
hp
amb horaris rotatius. No impresincible
experiència.

infofeina

Fabricació de mobiliari d'acer inoxidable per
l'hosteleria. Oficials amb experiencia en
http://www.infofeina.com/llistat.p
soldadura en inoxidable o amb experiencia amb
hp
maquines plegadores. Temporal i incorporació
inmediata.

infofeina

05/06/18

Aprenent/a
d'electricitat i
frigorista

Delineant

Soldador/Manteni
ment Industrial

Operari/a

Pla d'Urgell

Pla d'Urgell

Urgell

Pla d'Urgell

Incorporar electricitat aixi com fred i calor al
mobiliari fabricat. Estudis mínims: Cicles
Formatius de Grau Mitjà amb titulació de
Muntatge i manten. d'instal•lacions de fred,
climatització i producc. de calor (valorable).
Experiència mínima d'un any.

http://www.infofeina.com/llistat.p
hp

infofeina

02/06/18

Realització de planos mitjançant programa
informatic SolidWorks. Estudis mínims: Cicles http://www.infofeina.com/llistat.p
Formatius de Grau Mitjà amb titulació de Altres
hp
(valorable). Experiència mínima d'un any.

infofeina

04/06/18

Estem buscant un oficial que s'adapti a les
exigències de l'empresa, per tasques de
manteniment industrial i treballs de fabricació i http://www.infofeina.com/llistat.p
montatge al taller. Domini del català i castellà.
hp
Disponibilitat d'incorporació inmediata, carnet
B1 i vehicle pròpi.

infofeina

07/06/18

Busquem operari/a per planta de producció de
conserves vegetals . Experiència en indústria
http://www.infofeina.com/llistat.p
alimentària i amb ús de maquinària. Persona
hp
responsable, activa i amb iniciativa. Valorem
residència propera a les instal·lacions, a Bellvís.

infofeina

05/06/18

Tècnica d'inserció

Cuiner/a

Tàrrega

Urgell

Tasques de prospecció empresarial, coordinació
Punts Incorpora, cerca i redacció de nous
projectes, suport en tasques d'inserció, cerca i
sol·licitud de subvencions, premis, Auditories,… http://enfoc.cat/ca/educacia/enfo
07/06/18
Llicenciatura o Grau en l'àmbit empresarial o
c/blog/tacnicaAssociació Alba
laboral. Experiència amb les tasques proposades,
dinsercia/24174.html
carnet de conduir i disponibilitat per desplaçarse. Incorporació juliol del 2018 i jornada de 20h
setmanals ampliable segons projectes.

03/05/18

Elaboració de menús diàris. Experiència i/o
formació en tasques similars.Alta motivació i
flexibilitat en adaptabilitat al canvi i en horari.
http://enfoc.cat/ca/educacia/enfo
Enfoc Persona polivalent, dinàmica i amb capacitat
c/blog/cuinera/21408.html
Associació Alba
improvisació. Disponibilitat inmendiata. Horari:
25h setmanals de 9h a 14h. Incorporació: Abril
2018.

Monitor/a de lleure

Tàrrega

03/05/18

Monitoratge de nens i nenes dels Casalets,
http://enfoc.cat/ca/educacia/enfo
Casalots de Quàlia, colònies i camps de treball
c/blog/monitora-deAssociació Alba
que es realitzen al territori. Horari: Segons torn.
lleure/22642.html

Costurer/a

Tàrrega

13/03/18

Persona amb experiència en costura i maneig de
http://enfoc.cat/ca/educacio/enfo
màquines de cosir. Imprescindible certificat de
Associació Alba
c/blog/costurera/21409.html
discapacitat. 20h/setmana

Terapèuta
Ocupacional

Agramunt

Per treballar d'11 a 15 hores setmanals. Horaris http://enfoc.cat/ca/educacio/enfo
Enfoc12/03/18 indiferents segons necessitat i disponibilitat. Sou
c/blog/terapeutaAssociació Alba
segons conveni
ocupacional/21407.html

Ajudant de cuina i
cambrer/a

Dependent/a
Pastisseria

Fisioterapeuta

Dinamitzador/a
Voluntariat

Urgell

Tàrrega

Cervera

Tàrrega

04/05/18

Valorable experiència i/o formació. Alta
motivació i flexibilitat en adaptabilitat al canvi i http://enfoc.cat/ca/educacio/enfo
Enfochorari. Disponibilitat per treballar en caps de
c/blog/personal-deAssociació Alba
setmana. Persona àgil, dinàmica i atenta.
sala/21458.html
Disponibilitat carnet de conduir i vehicle propi.

03/05/18

Servei d'atenció al públic
Tasques pròpies de dependent/a
Horari: dilluns, caps de setmana i festius.
Dissabte i dilluns (matí i tarda).
Diumenges i/o festius de 8:30h. a 14:30h.

http://enfoc.cat/ca/educacia/enfo
Enfoc c/blog/dependentaAssociació Alba
pastisseria/22583.html

04/05/18

Diplomat/da o graduat/da en fisioteràpia. Es
valorarà l’experiència prèvia.Alta motivació i
flexibilitat. Disponibilitat carnet de conduir.
Persona polivalent, dinàmica i amb capacitat
d’improvisació. Capacitat de treball en equip.
Disponibilitat: incorporació inmediata. Horari
flexible: 5h/setmanals.

http://enfoc.cat/ca/educacia/enfo
Enfoc c/blog/fisioterapeuta/23000.html Associació Alba

31/05/18

Dinamitzar un programa per joves durant el mes
de juliol sobre voluntariat, planificar i dinamitzar
activitats durant el mes amb els joves, oferir
formació sobre introdució al voluntariat i
http://enfoc.cat/ca/educacio/enfo
coordinació multidisciplinar amb l'equip
c/blog/dinamitzadoraAssociació Alba
professional. Formació obligatòria: Carnet de
voluntariat/24015.html
monitor de lleure. Es valorarà experiència en
joves i dinamització d'aquest col·lectiu.
Contracte de 20h/setmana del 18 de juny al 31
de juliol.

Tècnic/a
sociosanitari

Operaràri de
màquina

Cambrer/a

Cuiner

Soldador

Administratiu

Operari
especialista

Tàrrega

31/05/18

Titulació obligatòria: CFGM Tècnic/a
Sociosanitari. Contracte temporal. Experiència
laboral en el sector, incoporació immediata,
carnet de conduir, treball en equip i
disponibilitat horària. Horari flexible.

http://enfoc.cat/ca/educacio/enfo
Enfocc/blog/tecnicaAssociació Alba
sociosanitari/21457.html

07/06/18

Control qualitatiu de la maquinària de la fàbrica,
https://www.randstad.es/candidat
coneixement d'informàtica i maquinària
os/ofertas-empleo/oferta/operarioindustrial. Experiència en fàbriques i valorable 3
maquinaria-lleida-lleida-1350605/
anys. Jornada completa.

Randstad

07/06/18

Servei de restaurant, gestió i organització del https://www.randstad.es/candidat
menjador. Experiència en el sector de
os/ofertasl'hosteleria. Persona amb bo nivell de
empleo/oferta/camareroacomunicació i experiència d'1 anys en el sector.
balaguer-lleida-1350114/

Randstad

Lleida

https://www.randstad.es/candidat
Experiència de 2 anys com a cuiner. 35 hores a la
os/ofertas07/06/18
setmana.
empleo/oferta/cocineroa-lleidalleida-1349508/

Randstad

Juneda

soldadura en ferro, alumini i inoxidable. fomació https://www.randstad.es/candidat
bàsica. Experiència de 2 anys en el sector.
os/ofertas06/06/18
Coneixements de català i castellà. Jornada
empleo/oferta/soldador-junedacompelta.
lleida-1348129/

Randstad

Lleida

Facturació, gestió i control de cobros i pagos, https://www.randstad.es/candidat
resolució d'incidències de facturació i atenció
os/ofertasclient. 1 any d'experiència en el sector i jornada empleo/oferta/administrativoacompleta.
lleida-lleida-1347807/

Randstad

Lleida

Balaguer

Lleida

06/06/18

06/06/18

Especialista en instal·lació, manteniments i
reparació. Indispensable PRL de 60 hores i
valorable prevenció de riscos laborals en
electricitat.

https://www.randstad.es/candidat
os/ofertas-empleo/oferta/operarioespecialista-lleida-lleida-1347516/

Randstad

Paletista

Balaguer

Conducció de pala cargadora, manteniment i
https://www.randstad.es/candidat
ordre de les instal·lacions, maneig de pala frontal
06/06/2018
os/ofertas-empleo/oferta/palistai telescòpica. Experièncai d'1 any en el sector.
balaguer-lleida-1347602/
Contracte temporal i jornada intensiva.

Recepcionista amb
idiomes

Tàrrega

05/06/18

Administratiu a
magatzem

Tàrrega

05/06/18

Netejador/a
suplent

Balaguer

07/06/18

Helpdesk
informàtica

Balaguer Compsaonline, SL

07/06/18

Muntador de
neumàtics

Cervera - Rodi
Motor

06/06/18

Subgerent de
supermercat

Cervera - Bon Preu

06/06/18

Administratiu/va

Mollerussa

08/06/18

Atenció telefònicqa i atenció al client, control
https://www.randstad.es/candidat
d'agenda, facturació. Nivell mig d'anglés,
os/ofertasvaloració CFGM en administartiu o CFGS en
empleo/oferta/recepcionista-concomerç i marqueting. Experiència de 2 anys.
idiomas-tarrega-lleida-1346405/
Jornada completa.
Atenció telefòniqa i atenció al client, control
https://www.randstad.es/candidat
d'agenda, facturació, pressupostos, càrrega i
os/ofertasdescàrrega de material, repartir material
empleo/oferta/administrativoaesporadicament. 2 anys d'experièncai en el
almacen-tarrega-lleida-1345903/
sector
Per cobrir una suplència. Neteja de l'oficina.
Jornada laboral 10h/setmanals, de dilluns a
https://goo.gl/zyiUhw
divendres 2h/dia. Flexibilitat horaria.
Imprescindible coneixements d'informática a
nivell avançat, Sql Server, Mysql, CRM, ERP, etc.
https://goo.gl/MtXxBZ
Horari flexible a jornada parcial.
Persona resolutiva i proactiva, amb vocació de
servei i orientació al client. Experiència
https://goo.gl/VA7PWM
demostrable de 2 anys.
Imprescindible nivell alt de català i castellà.
Tasques: gestió coemrcial, gestió de les
https://goo.gl/udPMJd
comandes, gestió de recomptes, gestió de
devolucions, etc.
Donar suport amb l'atenció del client,
seguiment, avaluació i arxiu de les activitats
https://goo.gl/PSxHG9
formatives planificades.

Randstad

Randstad

Randstad

Infojobs

Infojobs

Infojobs

Infojobs

Infojobs

Personal de neteja
per suplència

Cambrer/a

Dependenta per
botiga de roba

Operari/ària
plantes
envasadores

Oficial de 1ª

08/06/18

Realitzar la neteja general de l'oficina. Jornada
laboral de 1h/setmana (dilluns, dimecres i
divendres, 20 minuts al dia). Flexibilitat horaria.

#########

Persona jove de 18 a 29 anys amb titulació
acadèmica de ESO, Batxilerat o un CFGM.
Contracte de 30h/setmanals. Disponibilitat
tardes. Persona dinàmica, responsable i
comunicativa.

Tàrrega

07/06/18

Per a botiga de roba dependenta per atenció al
client, cobraments i control de caixa, gestió de
magatzem, manteniment i neteja del lloc de
treball. Valorable experiència en el sector de
ventes. Tenir bona presència.

Verdú

https://goo.gl/s4jcnL

Infojobs

Entregar CV a C. De la Solana, 8
(Tàrrega) o a fem@tarrega.cat

Programa "Fem
Ocupació per a
Joves" Centre de
Formació La
Solana

Entregar CV a C. De La Solana, 8
(Tàrrega) o a fem@tarrega.cat,
30plus@tarrega.cat

Programa "Fem
Ocupació per a
Joves" o
"30plus"Centre
de Formació La
Solana

Tàrrega

Experiència producció en cadena. Valorable
coneixements de manteniment,
electromecànica, electrònica,...i/o amb habilitats
en aquestes tasques. Amb ganes d'aprendre,
07/06/18
proactiva i responsable. Flexibilitat i treball en
equip. Torn de matí, tarda o nit. Duració del
contracte: mínim 6 mesos. Estar a l'atur i
empadronat a la comarca de l'Urgell.

Entregar CV a C. de la Solana, 8
(Tàrrega) o enviar-lo a
fem@tarrega.cat

Programa "Fem
Ocupació per a
Joves" Centre de
Formació La
Solana

Anglesola

Tenir més de 30 anys, a l'atur i estar empadronat
a un municipi de la comarca de l'Urgell.
Coneixements de soldadura, mig.mag,
07/06/18
interpretar plànols, saber fabricar, mutatge
d'estructures metàl·liques de serralleria. Persona
polivalent, bona actitud i iniciativa, responsable i
amb compromís. Disposar de carnet de conduir.

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

Programa
"30Plus" Centre
de Formació La
Solana

Tàrrega

Operari Auxiliar de
Manteniment

Auxiliar
Administrativa

Monitor/a esportiu

Xòfer transport
garrins

Fonolleres

Tàrrega

Tàrrega

Guissona

07/06/18

07/06/18

Donar suport en la revisió i control de les
màquines i els sistemes (aire comprimit, autoarrancament, neteja de depòsits, ventilació,
etc.). Manteniment preventiu (revisió de les
màquines en temes de pneumàtica, hidràulica,
elèctrica i neteja). Donar suport en muntatges
elèctrics i en instal·lacions de nova maquinaria.
Estar empadronat a un municipi de la comarca
de l'Urgell.

Domini del Word, Excel i internet. Atenció al
client i tasques telefòniques. Horari flexible
(30h/setmanals)

Entregar CV a C. de la Solana, 8
(Tàrrega) o enviar-lo
fem@tarrega.cat

Programa "Fem
Ocupació per a
Joves" Centre de
Formació La
Solana

Programa
Entregar CV a C. de la Solana, 8
"30Plus" i "Fem
(Tàrrega) o si ets major de 30 anys
Ocupació per a
enviar-lo a 30plus@tarrega.cat o si
Joves" Centre de
ets menor de 30 anys a
Formació La
fem@tarrega.cat
Solana

07/06/18

Per a treballar en un gimnàs. Horari
Programa
Entregar CV a C. de la Solana, 8
preferiblement de tardes. Dur a terme activitats
"30Plus" i "Fem
(Tàrrega) o si ets major de 30 anys
dirigides i entrenaments personals. Feina
Ocupació per a
enviar-lo a 30plus@tarrega.cat o si
estable. Requisits: estar a l'atur, CFGM o INEFC.
Joves" Centre de
ets menor de 30 anys a
Estar empadronat a un municipi de la comarca
Formació La
fem@tarrega.cat
de l'Urgell.
Solana

07/06/18

Realitzar el transporrt de garrins de 6 a 20Kg;
Carnet CE; Es valora experiència en lloc similar;
Incorporació immediata

www.bonareaagrupa.com/jobs/ca/JobOffers

BON AREA
AGRUPA

Atenció telefònica i
resolució
d'incidències
informàtiques

Analista de la
comanda
automàtica

Tècnic de qualiat
per planta de
producció

Magatzem
enginyeria

Guissona

Persona amb capacitat per resoldre incidències i
sol·licituds informàtiques, de manera eficient i
en el menor temps possible. Instal·lacio,
configuració i manteniment d'equips; Resolució i
06/06/18
seguiment d'incidències telefòniques i peticions.
FP2/CFGS Informàtica , CFGS Adm.sist.
informàtics. Persona comunicativa, flexible i de
bon tracte. Incorporació immediata

www.bonareaagrupa.com/jobs/ca/JobOffers

BON AREA
AGRUPA

Guissona

06/06/18

Cerca diaria de diferències de la comanda
automàtica, de desviacions de vendes, preparar
comandes en festius, botigues noves i
ampliacions, processos setmanals i informes
varis. CFGS Administr. i finances / Grau ADE

www.bonareaagrupa.com/jobs/ca/JobOffers

BON AREA
AGRUPA

28/05/18

Responsable de qualitat i seguretat alimentària,
PRL i medi ambient, vetllar pel compliment de
les RPM's, verificar autocontrols, coordinar i
formació. Grau en ciencia i tecnología/ Enginyer
agrònom/ CFGS Industries aliemtaries

www.bonareaagrupa.com/jobs/ca/JobOffers

BON AREA
AGRUPA

30/05/18

Descàrrega dels materials dels proveidors;
Etiquetar, revisar i ubicar els materials entrats;
Preparació de comandes. CFGM; Experiència en
lloc similar. Incorporació en breu

www.bonareaagrupa.com/jobs/ca/JobOffers

BON AREA
AGRUPA

Guissona

Guissona

Operari de
seguretat, vigilància
i control d'accessos

Guissona

Control d'entradesi sortides de personal i
vehicles; Prevenr i evitar accidents de tipus
personal i mateiral (incendis, fugues,
inundacions...), compliment de les normes
internes; gestió d'alarmes i video-vigilància.
CFGM/Experiència i residència a Guissona o
voltants

www.bonareaagrupa.com/jobs/ca/JobOffers

BON AREA
AGRUPA

Enviar CV a:
inseluverdejo@gmail.com

TOT

academiamadern@gmail.com

TOT

Llicenciatura o grau universitari en ciències de
l'activitat física i de l'esport; o de qualsevol altra
30/05/18
diplomatura o grau universitari i del títol de
tècnic/a superior en animació d'activitats
físiques i esportives. - Certificat de nivell C català

http://justicia.gencat.cat/web/.
content/home/serveis/treballar
_depart/temporal_laborals/l_ju
s_226_18.pdf

TOT

Es busca conductor/a de camió amb carnet C,
curs d'Aptitud Professional i targeta de tacògraf
digital. Es valorarà carnet ADR (matèries
perilloses). Realització de tasques de
repartiment/recollides.

Enviar CV a
jordi@transportspedrosvila.cat o
més informació a
973533006/639712086

TOT

28/05/18

Operari/a
instal·lacions
elèctriques,
fontaneria i
calefacció

ELU INSTAL·LACIÓNS
25/05/18
Cervera

Es necessita operari/a , preferiblement amb
experiència. S'ofereix contracte de 40h
setmanals, sou segons vàlua i experiència,
instal.lacions elèctriques, fontaneria i calefacció.
Incorporació immediata. Carnet conduir B.

Professor/a

ACADÈMIA MADERN
30/05/18
Cervera

Profesor/a per impartir classes de
matemàtiques, física i química totes les tardes,
fins a segon de Batxiller. Pel curs escolar.

Monitor/a
Formació
Ocupacional

Conductor/a Camió

Centre Penitenciari
Lledoners
Sant Joan de
Vilaorrada

TRANSPORTS
PEDRÓS-VILA SLU

06/06/18

Tècnic suport
docència

Dinamitzador/aIntegrador/a Social

Universitat de Lleida 17/05/18

CREU ROJA
Borges Blanques

31/05/18

Lleida - GRUP
CATALA DE TREBALL, 11/06/18
ETT, S.L.
Lleida - GRUP
Treballadors/es pel
CATALA DE TREBALL, 11/06/18
camp
ETT, S.L.
Manipuladors de
fruita

http://www.udl.cat/export/sites
/universitatlleida/ca/serveis/perso
1 plaça de Tècnic especialista de suport a la
nal/.galle
docència, simulació. Es demana formació Grau
ries/docs/PAS/Concursos/1805
Universitari i nivell B2 d'anglès.
17_2-2018CL/DOGCCONVOCATORIA.pdf

TOT

Seguiment projectes, atenció directa als usuaris,
es-blanques/dinamitzadorintegrad
coordinació amb altres departaments

TOT

Manipuladors de fruita per a magatzems de la
zona de Lleida

https://goo.gl/XpMBbJ

FEINA ACTIVA

Incorporació immediata.

https://goo.gl/PvEBAB

FEINA ACTIVA

https://goo.gl/uq89Zc

FEINA ACTIVA

https://goo.gl/oiJrCB

FEINA ACTIVA

https://goo.gl/EcbTWT

FEINA ACTIVA

Tècnic/a
informàtic/a,
suport help Desk

Tàrrega

Persona amb coneixements de xarxes, sistemes
windows, vpn, base de dades i tot lo relacionat a
nivell de hardware. Es valorarà molt
positivament els coneixements de programació.
11/06/18
Ha de ser una persona dinàmica, extrovertida,
amb ganes de treballar, aprendre i sobretot amb
bona actitud. També haurà de realitzar funcions
de suport remot als nostres clients.

Programador

Tàrrega

11/06/18

Auxiliar per a
oficina

Cervera

persona amb coneixements de programació tant
a nivell WEB, ESCRIPTORI i ANDROID
Control documental oficina, tramitacions
09/06/18
telemàtiques, gestions varies, etc. Persona
activa amb coneixements de ofimàtica .

Comercial
autovenda amb
permís B

Muntadors plaques
solars

Oficial 1ª paleta

Ivars d'Urgell

Tàrrega

Vila- Sana

09/06/18

Autovenda de productes congelats amb un
camió frigorífic 3.500kg amb cartera de clients
activa. Flexibilitat horària.

https://goo.gl/5NTRx6

FEINA ACTIVA

08/06/18

Preferible disposar del certificat de
professionalitat de muntatge i manteniment
d'instal·lacions solars fotovoltaiques o
d'instal·lacions solars tèrmiques.

https://goo.gl/KYkRTx

FEINA ACTIVA

07/06/18

oficial de primera en construcció amb
experiència en treballs de evaneria, arrebossats,
enrajolats, paviments...

https://goo.gl/QbzM6e

FEINA ACTIVA

https://goo.gl/ZtuLz1

FEINA ACTIVA

Subaltern/a a
centres educatius

Bellpuig

06/06/18

Vigilar les instal•lacions del centre; Controlar els
accessos i rebre les persones que accedeixen al
centre; Custodiar el material, el mobiliari i les
instal•lacions del centre; Utilitzar i manipular
màquines reproductores, fotocopiadores i
similars; Atendre l’alumnat; Donar suport al
funcionament i a l’estructura del centre i també
a l’equip directiu

2 Repartidor/a

Tàrrega Supermercats Pujol,
S.A

06/06/18

Repartir comandes als clients del sipermercat.

https://goo.gl/tWXsK1

FEINA ACTIVA

La Fuliola

06/06/18

Es necessiten 2 marroquiners (oficials de 1a)
especialitzats en costura de bosses de mà de
cuir.

https://goo.gl/bVjoFH

FEINA ACTIVA

Guissona

Coneixement dels diferents productes, amb
destresa en l'ús del ganivet i l'ús de maquinària
(màquina de serra, màquina de filetejar, etc.) Les
06/06/18
seves tasques serien: especejament de porc,
vedella, pollastre i xai. Requisit: tenir una
discapacitat mínima del 33%

https://goo.gl/1MT5Ts

FEINA ACTIVA

Marroquiners/es
artesans

3 Operaris
producció empresa
càrnica

Administratius de
comptabilitat

1 plaça d'Operari
del servei
d'arranjament i
manteniment

Guissona

Cervera

06/06/18

06/06/18

Realitzarà tot el circuit administratiu comptable,
facturació, control de pagaments i cobraments,
realització d'assentaments comptables, tasques
d'atenció al públic i proveïdors.

https://goo.gl/NJtCRe

FEINA ACTIVA

Oferta pública

http://cido.diba.cat/oposicions/78
67646/1-placa-doperari-del-serveidarranjament-i-mantenimentconsell-comarcal-de-la-segarra

FEINA ACTIVA

http://cido.diba.cat/oposicions/78
67592/1-placa-de-tecnic-auxiliarde-salut-i-esports-ajuntament-detarrega
http://cido.diba.cat/oposicions/73
36138/2-places-dagent-de-lapolicia-local-ajuntament-detarrega

1 plaça de Tècnic
auxiliar de salut i
esports

Tàrrega

06/06/18

Oferta pública

2 places Agents de
la Policia Local

Tàrrega

06/06/18

Oferta pública

05/06/18

Persona dinàmica pel servei de transport i
repartiment de recanvi entre els diferents
centres de treball de l'empresa.

https://goo.gl/1p5iF8

FEINA ACTIVA

08/06/18

Cuidadora pels caps de setmana d'un senyor.
Entrada dissabte 9 matí i sortida dilluns 9 matí.
Dues hores lliures les tardes . Assegurada , amb
contracte i les pagues corresponents. Tasques :
cura del senyor , tasques de casa i fer el menjar.

Interessats enviar cv a :
treball@tarrega.cat

OcupacioTRRG

11/06/18

Control descàrrega camions matèria primera
d'escorxadors. Neteja zona de treball. Torns
rotatius. Contracte eventual amb possibilitat de
continuació.

ofertafeinacervera@gmail.com

OcupacioTRRG

Repartidor

Cuidador/a

Operari de planta

Motor Tàrrega, SA

Tàrrega

Cervera

FEINA ACTIVA

FEINA ACTIVA

