BUTLLETÍ D'OFERTES
18 de Desembre 2017
OFERTA DE FEINA

2 places de
treballador social

1 plaça de director
del Museu i Parc
Arqueològic

Peó agricola

EMPRESA - LLOC

Consell Comarcal
Pla d'Urgell

Guissona

Urgell

REQUISITS, PERFIL SOL·LICITAT, DESCRIPCIÓ

ACCÉS A L'OFERTA

ORIGEN

05/12/17

Convocatòria concurs oposció per la provisió de
dues places de treballador/a social.

http://cido.diba.
cat/oposicions/7115104/2-placesde-treballador-social-consellcomarcal-del-pla-durgell?
utm_source=cido&utm_medium=em
ail&utm_campaign=subscripcions

CIDO

07/12/17

convocatòria per cobrir la plaça de director/a del
Museu i Parc Arqueològic, en règim laboral fix pel
procediment de concurs i constitució de la borsa de
treball.

http://bop.diputaciolleida.
cat/faces/consultaF/servlets/donarE
dicte/?id=2017_235_8511

CIDO

22/11/17

Tasques pròpies de portar un camp: desbrossar,
picadora, mànegues, portar tractor… Carnet de
conduir i carretorner. Incorp. Gener 2018

DATA

http://www.trobarefeina.com/index.
asp?
Trobaré Feina
ruta=includes/modules/ofertes/cnt_
post.asp&id=22128
http://www.trobarefeina.com/index.

Informàtic

Sidamon

21/11/17

Informàtic inscrit a Garantia Juvenil. Gestió de la
asp?
web, xarxes socials i e-SET. Contracte de 6 mesos a
ruta=includes/modules/ofertes/cnt_
jornada completa

Trobaré Feina

post.asp&id=22118

Marqueting i
Community
manager

Urgell

09/12/17

Elaborar el pla de marketing, seguiment de mateix,
actualització de web i xarxes social. CFGM amb
comerç i marketing valorable. Disponibilitat
immediata, fàcil adaptació i treball en equip.

http://www.infofeina.com/llistat.
php

Infofeina

Cuiner/a

Urgell

Novembre

Elaboració de menús diaris. Cuina casolana.
Persona polivalent, dinàmica i amb capacitat
d'improvització

http://enfoc.
cat/ca/educacio/enfoc/oferteslaborals/cuinera/128744.html

Gestionada per
EnfocAssociació Alba

http://enfoc.
cat/ca/educacio/enfoc/oferteslaborals/operaria-demagatzem/127088.html

Gestionada per
EnfocAssociació Alba

Operari de
Magatzem

Urgell

Desembre

Experiència prèvia en el sector. Persona autònoma
amb bon ritme de treball. Carnet de carretoner i
carnet de conduir. Jornada intensiva o a torns.

Peó Agricola

Urgell

Gener 2018

Les tasques pròpies de portar un camp. Carnet de
conduir i experiència en conducció de tractor i
carretoner. De 9 a 13.30h. Contracte temporal

http://enfoc.
cat/ca/educacio/enfoc/oferteslaborals/peo-agricola/132821.html

Gestionada per
EnfocAssociació Alba

Desembre

CFGM Tècnic/a sociosanitari. Experiència laboral en
el sector. Carnet de conduir, treball en equip i
disponibilitat horària.

http://enfoc.
cat/ca/educacio/enfoc/oferteslaborals/tecnicasociosanitari/100370.html

Gestionada per
EnfocAssociació Alba

Desembre

CFGM en electricitat o similar. Es valorarà
experiència si no hi ha els estudis. Tasques
associacies al muntatge elèctric. Horari: de 6:45h a
15h.

http://enfoc.
cat/ca/educacio/enfoc/oferteslaborals/operaria-mantenimentelectric/128286.html

Gestionada per
EnfocAssociació Alba

http://enfoc.
cat/ca/educacio/enfoc/oferteslaborals/operaria-neteja/125976.
html

Gestionada per
EnfocAssociació Alba

https://goo.gl/AWazh1

FEINA ACTIVA

Tecnic/a
sociosanitari

Operari/a
Manteniment
elèctric

Urgell

Tàrrega

Operari/a de neteja

Tàrrega

Desembre

Les pròpies del servei de neteja. Escombrar, passar
la mopa, fregar el terra, treure la pols, buidar brossa.
Carnet de conduir. 25h setmana de 7 a 13h

Veterinari/a

Centre Caní Tàrrega

14/12/17

control dels animals (vacunacions, antiparasitaris,
revisions), atenció als clients i consulta veterinària.

Administratiu/va
comercial nivell alt
d'anglès

Tàrrega

Administratiu/va
Vilagrassa - Wi Do it
comercial nivell alt
Group SL
portuguès/ nadiu

Xòfer Intern

2 places de Tècnic/a
en integració social

Mobel Linea Cervera

Lleida

13/12/17

Augmentar la cartera de clients a nivell europeu

https://goo.gl/RsvJ3o

FEINA ACTIVA

13/12/17

Contacte telefònic amb clients de parla portuguesa.

https://goo.gl/dCsaS6

FEINA ACTIVA

13/12/17

Transport i càrrega i descàrrega d'utillatge, matèria
prima i producte acabat entre magatzems de
l'empresa.

https://goo.gl/iiwuN9

FEINA ACTIVA

Administració Pública

http://cido.diba.
cat/oposicions/7438178/2-placesde-tecnic-dintegracio-social-consellcomarcal-del-segria

FEINA ACTIVA

FEINA ACTIVA

13/12/17

1 plaça Agent
d'Igualtat

Lleida

13/12/17

Administració Pública

http://cido.diba.
cat/oposicions/7437895/1-placadagent-digualtat-consell-comarcaldel-segria

Tapisser/a

Mobel Linea, S.L

12/12/17

Participar íntegrament en tot el procés de confecció
del producte (crear la plantilla, muntar l'esquelet de
la peça, folrar amb espuma i tapissar)

https://goo.gl/yE6uMr

FEINA ACTIVA

https://goo.gl/vWpxrf

FEINA ACTIVA

Interessats :
autogestiondeventa@gmail.com o
trucar al 634 254 675

Ocupaciótrrg

Controller Financer

Aquavia

12/12/17

Fer els tancaments mensuals, anuals i resums
econòmics i vetllar per que tota la informació d’
administració i finances de l’empesa sigui fiable.
Rapels, gestió d'estocs, conciliacions bancàries, ...

Personal per control
d'accesos

Comarca

18/12/17

Personal control accesos pel cap de setmana.
Requisit: disposar del carnet de control d'accès.

Cambrers nocturns
fi de setmana

Comarca

18/12/17

Cambrers per fi de setmana o festius.

Interessats :
autogestiondeventa@gmail.com o
trucar al 634 254 675

Ocupaciótrrg

Esteticista

Borges Blanques

12/12/17

Cicle Formatiu de Grau Superior. Tasques pròpies
de l'ofici d'estètica. Es valorarà atenció al client

http://treball.garrigues.cat

Treball
Garrigues

Tècnic manteniment

Lleida

14/12/2017

Formació professional amb mecànica i electricitat,
experiència en manteniment industrial.

https://www.optima.cat/es/ofertasde-trabajo/498/tecnico-a-demantenimiento

OPTIMA

Ajudant de cuina

Borges Blanques

13/12/2017

Jornada a temps parcial. Per treballar de cuiner amb
un gastrobar a Borges Blanques. Tenir experiència
en el sector.

http://treball.garrigues.
cat/VeureOferta.php?id_oferta=746

Treball
Garrigues

Comercial extern

Lleida

12/12/2017

Titulació CFGM ELECTRICITAT amb perfil de
comercial i bon tracte amb la gent.

http://www.montanessole.
com/ca/oferta.php?id=1089

Montañes i solé

Tècnic de compres

Mollerussa

15/12/17

Titulació enginyeria industrial, formació professional
en automoció o mecànica. Experiència en compres o
magatzem, etc..

http://www.infofeina.com/llistat.
php#

Infofeina

Tècnica de qualitat,
medi ambien i PRL

PLASFOC,S.A.U
Santa Coloma de
Queralt

13/12/17

Formació i experiència en les normes ISO 9001, ISO
14001 y OHSAS 18001. Preferiblement, formació
com a Tècnic Superior en PRL tot i que no es
imprescindible.

ENVIAR CURRÍCULUM A
rrhh@plasfoc.com

TOT

Soldador/a TIC

Urgell

14/12/17

Es busca soldador/a TIC, tuberos, muntadors.
Soldadura, fil i electrodo.

solmanmetal·lic@outlook.es

TOT

Perruqueria

Perruqueria
Guissona

14/12/17

Es busca perruquer/a a Guissona

perruqueriatania@gmail.com

TOT

Cuiner/a

Restaurant

14/12/17

Es necessita cuiner/a per restaurant. Incorporació
immediata amb experiència.

TEL. 693 215 839

TOT

14/12/17

Es necessita operari de paldur i guix

ofertatreballpladur@gmail.com

TOT

Operari de Pladur

Treballador per
sector metal·lurgic

Zona Vilasana

14/12/17

Es busca treballador metal·lúrgic (montador de
panels i càmares figorífiques)

maurotrebi@hotmail.com

TOT

Perruquera i
Esteticient

Perruqueria ZIC
ZAC Bellpuig

14/12/17

Es necessita perruquera i esteticient per treballar
mitja jornada a la Perruqueria de Bellpuig

973 321 596

TOT

14/12/17

Funcions proòpies de les seccions de xarcuteria i
peixateria d'atenció directa a la clientela. L'oferta és
per 16h al cap de setmana. Amb contracte indefinit.

https://www.bonpreu.cat/ofert
es_treball2_nw.php?idF=6&idS
ubF=35&idOf=3735&zona=&llo
c_treball=&zonaOberta=16

TOT

12/12/2017

Nom del lloc: Auxiliar administratiu/iva Departament:
Territori i Sostenibilitat Unitat directiva: Serveis
Territorials a Lleida Nivell: 12 Jornada: normal
Horari: normal Localitat: Lleida Centre de treball: C/
Clot de les Monges, 6-8

GENCAT https://goo.gl/yZW9tv

TOT

https://goo.gl/9GCbzH

INFOJOBS

Personal de
xarcuteria /
peixateria

Bon Preu Cervera

Auxiliar
Administrativa

Generalitat
Catalunya Dep.
Territori i
Sostenibilitat Lleida

Cap Comptable
Administratiu

Ondara Logística
Tàrrega

16/12/17

GS en Administració i fiances. Persona resolutiva,
comunicativa, capacitat de negociació i anglès i
francès mitja. Valorable experiència en Transport de
Mercaderies.

Cuiner/a

El Celler de l'Artista
Tàrrega

16/12/17

Es busca cuiner/a amb 2 anys d'experiència per
elaborar menú diari, encàrrecs,...

https://goo.gl/2CsB9T

INFOJOBS

Responsable de
Manteniment

Borges
Internacional
Group S.L.U.
Tàrrega

15/12/17

Enginyer Tècnic industrial especialista en Mecànica
amb 2 anys d'experiència. Per a dirigir, coordinar i
supervisar l'equip de manteniment , càrrec intermedi.

https://goo.gl/hW8873

INFOJOBS

Enginyer/a de
disseny mecànic

Ros Roca S.A.

15/12/17

Enginyeria Tècnica Industrial amb especialitat
mecànica i 2 anys d'experiència. Coneixements de
CAD, 3D, SolodEdge i ANSYS. Domini d'anglès.

https://goo.gl/r6jSQ8

INFOJOBS

Director de
projectes

IMAGO Tàrrega

14/12/17

Enginyer tècnic i CAD, amb 4 anys d'experiència.
Responsabilitats de direcció del departament tècnic i
dels muntatges.

https://goo.gl/NcLp9D

INFOJOBS

https://goo.gl/Q8av3l

CREU ROJA

Psicòleg/a Atenció a
persones refugiades
o sol·licitants d'asil

Creu Roja Lleida

14/12/17

Psicòleg/a col·legiat/da amb formació amb atenció a
persones immigrades o refugiades. Jornada de 20
fins al 30/06/18 amb possibilitat de pórroga i
ampliació de jornada.

Administratiu/va
Comptable

El Pastoret Sant
Guim de Freixenet

14/11/17

GS Administració i Finances amb 1 any
d'experiència. Coneixements comptable i bona
gestió dels clients.

https://goo.gl/QisCM1

INFOJOBS

Dependent/a

Reciclatges
Ecoplana

13/12/17

ESO amb 1 any d'experiència en venta de telefonia.
Clara vocació al client, treball en equip i actitud
positiva.

https://goo.gl/VSSwPt

INFOJOBS

Operador de tràfic
en empresa logística

Ondara Logística
Tàrrega

07/12/17

ESO amb Coneixements de LOTT, CMR, transport a
baixa temperatura, anglès i francès. Dots de
comunicació, improvisació i iniciativa.

https://goo.gl/ktfkMZ

INFOJOBS

Responsable de
projectes

Prefabricados y
contratas SAU
Cervera

04/12/17

GS Edificació i obra civil amb 5 anys d'experiència.
Responsable i acostumada a portar un equip i
prendre decisions.

https://goo.gl/i72TTZ

INFOJOBS

Carnisser/a

Silcor Carnicer SL
Agramunt

04/12/17

Es necessita carnisser/a a temps parcial o complert.
Incorporació immediata.

https://goo.gl/BsNnDf

INFOJOBS

Recepcionista Taller
V.I.

Motor Tàrrega SA

04/12/17

GM i 1 any d'experiència en atenció a client i gestió
administrativa. Carnet de conduir i residir a la zona.

https://goo.gl/VBdC59

INFOJOBS

Persona pel
magatzem

Grupo Cortizo
Cervera

22/11/17

Persona que resideixi a la zona amb 2 anys
d'experiència, ús de la Carretillas elevadora, pont
grua,.. Coneixements ofimàtica i programes de
gestió.

https://goo.gl/Rt6XJs

INFOJOBS

Caixer/a
Reponedor/a
22h/set.

Lidl Tàrrega

21/11/17

ESO i disponibilitat horària per treballar per torns
rotatius. Es valora experiència.

https://goo.gl/RxKfhN

INFOJOBS

Integrador/a social

Fundació Pere
Tarrés
Cervera/Guissona

15/11/17

GS integració social amb un any d'experiència amb
infants i joves en risc. Horari tardes de dll a dv.

https://goo.gl/6BroVf

INFOJOBS

Comercial Vehicles

Tallers Celestí Farré
S.L.

14/11/17

Batxillerat amb 1 any d'experiència, elaboració de
pressupostos, comandes, finançament,...

https://goo.gl/vdwvc1

INFOJOBS

Controller Financer

IBERSPA Cervera

15/11/17

Llicenciatura ADE, econòmiques o 3 anys
d'experiència en auditoria. Empresa de producció i
comercialització de spas i productes wellness.

https://goo.gl/9Xs6G4

INFOJOBS

14/12/17

Nivell mitjà d'anglès i experiència en administració

https://www.adeccostaffing.
es/job/administrativoa-decompras/?ID=22a95b1a-ef3b-416ab802-4bfd88502c8e

ADECCO

14/12/17

Formació a la branca elèctrica/electricitat industrial.
Experiència mínima de 2 anys al sector. Formació
expecífica de persimis per a la prevenció de RRLL
en obres i treballs en altura. Disponibilitat de treballar
fora de la zona de Lleida.

https://www.adeccostaffing.
es/job/electricista-industrial/?
ID=816ad5e0-9f85-4af2-9bd5f515d7fe0641

ADECCO

14/12/17

Diplomatura en infermeria. Experiència en el sector.
Persona responsable, organitzada i dinàmica.

https://www.adeccostaffing.
es/job/enfermeroa-salud-mental/?
ID=d1493026-e7cf-4b88-8654181428218200

ADECCO

15/12/17

Coneixements de mecànica o electromecànica,
experiència de 2 anys en entorns industrials,
experiència com a carretiller/a. Disponibilitat per
treballar en torns rotatius.

https://www.adeccostaffing.
es/job/operarioa-maials/?
ID=3d828db3-f239-4430-b291cf7e566625da

ADECCO

15/12/17

Es busquen; pintors/es, soldadors/es i mecànics/es
oficials de 1a. Es requereix experiènci en el sector
de la fabricació i reparació de remolcs i banyeres.

https://www.adeccostaffing.
es/job/personal-fabricacion-demaquinaria/?ID=bb74deba-48eb4776-af20-308182e9cc09

ADECCO

Administratiu/va de
compres

Electricista
industrial

Infermer/a salut
mental

Operari/a

Personal de
fabricació de
maquinària

Segarra

Lleida

Lleida

Maials

la Noguera

Electromecànic/a

Operari/a amb
disseny

Recepcionista
empresa
d'assegurances

Mosso/a depenent

Administratius/ves
d'assegurances

Maquinista

Comercial

Tècnic/a
d'assitència

Lleida

Tàrrega

Lleida

Lleida

Lleida

Lleida

Lleida

Anglesola

18/11/17

Formació realcionada amb el manteniment elèctric i
mecànic. Experiència en la reparació mecànica i
elèctrica de maquinària a nivell industrial.

https://www.adeccostaffing.
es/job/electromecanicoa-lleida/?
ID=3b505b62-ca23-4342-ae2375751545efc2

ADECCO

18/12/2017

Coneixements d'Autocad, solidworks o algun altre
programa de disseny.

https://www.adeccostaffing.
es/job/operarioa-con-diseno/?
ID=ae989766-2ece-4df3-9a5bfe32c6d8744b

ADECCO

18/12/17

Formació de secretariat/administració. Experiència
mínim de 6 mesos a recepció o com administrativa.
Nivell d'espanyol i català parlat i escrit alt. Molt
valorable experiència en gestió documental i d'ATC.

https://www.adeccostaffing.
es/job/recepcionista-lleida/?
ID=ec8ea362-4089-40ec-ab6741c6fd5a1119

ADECCO

18/12/17

Experiència com a mosso/a de magatzem i amb
atenció al públic. Carnet de carretó.

https://www.adeccostaffing.
es/job/mozoa-dependientea-lleida/?
ID=0a512e27-ec02-4958-999e7074c0a3fb0e

ADECCO

18/12/17

Formació de grau superior en administració.
Experiència de com a mínim dos anys en atenció al
client. Expeirència en el sector de les assegurances.
Habilitats comunicatives.

https://www.adeccostaffing.
es/job/administrativoa-seguroslleida/?ID=337af520-0d22-49a3b236-1ddf3b8ff332

ADECCO

13/12/17

Experiència mínima demostrable de dos anys com a
maquinista. ESO finalitzada. Valorable carnet de
carretoner. Català i castellà parlats i escrits
correctament.

https://secure.eurofirms.
es/AreaPrivada/Oferta/Peon_maqui
na__Calidad_produccion_IDLLEIDA/148-000405

EUROFIRMS

14/12/17

Experiencia mínima demostrable d'un any com a
comercial al mercat residencial. Habilitats socials i
acostumada a treballar per objectius. Valorable ADE,
Econòmiques o Empresarials. Coneixements
d'ofimàtica. Valorable bon nivell d'anglès

https://secure.eurofirms.
es/AreaPrivada/Oferta/Comercial__
Comercial_y_Ventas-LLEIDA/148000462

EUROFIRMS

12/12/17

Coneixements en mecànica, electromecànica,
mecànica/electricitat d'automició, pneumàtica.
Valorable experiència en mecànica industrial o bé
automoció. Disponibilitat per a viatjar entre 1 i 3
setmanes al mes per Espanya.

https://empleo.imancorp.
es/es/oferta/tecnicoa-assistencias

IMAN

Tècnic/a en
verificació

Coordinador/a
programa
d'ocupació

Cervera

Tàrrega

18/12/17

Formació FP II / CGFS, de la familia professional
d'electricitat i electrònica, fabricació mecànica i
transport i manteniment de vehicles amb 5 anys
d'experiència. Valorable Enginyeria Industrial.

13/12/17

Persona titulada universitària amb titulació de grau
(o bé diplomatura o llicenciatura) en relacions
laborals, ciències empresarials, ADE, graduat social,
dret, psicologia, psicopedagogia, pedagogia o altres
titulacions o bé que acrediti una experiència mínima
d'un any en tasques de d'ocupació i gestió d'equips
de treball.Nivell C de català o equivalent.Carnet de
conduir i vehicle propi.

https://empleo.imancorp.
es/es/oferta/tecnicoa-en-verificacion

IMAN

Oficina de treball de Tàrrega

Consell
Comarcal de
l'Urgell

