BUTLLETÍ D'OFERTES
13 de Novembre 2017
OFERTA DE FEINA EMPRESA - LLOC
4 places d' Agent de
la Policia Local

Electromecànic/a

Tàrrega

DATA

08/11/17

REQUISITS, PERFIL SOL·LICITAT, DESCRIPCIÓ

ACCÉS A L'OFERTA

ORIGEN

4 Agents interins de la Policia Local

http://bop.diputaciolleida.cat/faces/c
onsultaF/servlets/donarEdicte/?id=20
17_204_7285

CIDO

MOllerussa

http://talent.globalleida.org/serveis/i
Reparació i manteniment de maquinària industrial,
ntermediacio-laboral/ofertes-deresolució d’incidències sorgides a nivell de
06/11/17
treball?idOferta=71&noMenu=1&v=of GLOBAL LLEIDA
fabricació. Experiència en manteniment de
ertes%2FdetallOferta&idAplicatiu=55
maquinària industrial .
5&idAplicatiuRel=41

Mollerussa

Muntatge i manteniment de les instal·lacions de
ntermediacio-laboral/ofertes-defred, climatització i producció de calor. Tècnic
treball?idOferta=70&noMenu=1&v=of GLOBAL LLEIDA
Superior en Manteniment d'instal·lacions tèrmiques
ertes%2FdetallOferta&idAplicatiu=55
i de fluids. No és necessari experiència.

http://talent.globalleida.org/serveis/i
Frigorista industrial

06/11/17

5&idAplicatiuRel=41

Repartidor

Tàrrega

06/11/17

http://www.trobarefeina.com/index.a
Amb carnet C i CAP i experiència en repartiment i
sp?ruta=includes/modules/ofertes/cn Trobaré Feina
conducció. Horari de 8 a 13h i de 15 a 18h.
t_post.asp&id=21963

Repartidor

Mollerussa

20/10/17

Empresa càrnica busca noi de 26-46anys amb
http://www.trobarefeina.com/index.a
carnet de conduir per fer tàsques a l'obrador i de
sp?ruta=includes/modules/ofertes/cn Trobaré Feina
repartidor. Necessari parlar i escriure català.
t_post.asp&id=21834
Jornada completa i contracte indefinit.
Per treballar en una sabateria en horari de tarda. http://www.trobarefeina.com/index.a
Es valorarà persona alegre, dinàmica i amb moltes sp?ruta=includes/modules/ofertes/cn Trobaré Feina
ganes de treballar i experiència amb el públic.
t_post.asp&id=21976

Dependent/a

Mollerussa

07/11/17

Perruquera

Mollerussa

Perruquera amb nocions d'estètica amb
http://www.trobarefeina.com/index.a
04/11/17 experiència demostrable, responsable i amb ganes sp?ruta=includes/modules/ofertes/cn Trobaré Feina
de treballar. 40h setmanals
t_post.asp&id=21950

Torà

Titulació d'enginyeria superior o d'enginyeria
http://www.trobarefeina.com/index.a
tècnica mecànica. Valorable coneixements en
26/10/17
sp?ruta=includes/modules/ofertes/cn Trobaré Feina
luminotècnica/ materials i processos de fabricació.
t_post.asp&id=21880
Nivell alt d'anglès.

Enginyer/a Industrial

Administrador/a de
sistemes

Cervera

02/11/17

Montador

Urgell

05/11/17

Cambrer/a

Bellpuig

04/11/17

Instal·lació i manteniment d'equips informàtics,
sistemes operatius en entorns monosauri i
multisaure, implantació i mantenimen
d'aplicacions ofimàtiques i corporatives.
Incoporació immediata

http://www.trobarefeina.com/index.a
sp?ruta=includes/modules/ofertes/cn
t_post.asp&id=21929

Infofeina

Montador de maquinària, instal·lacions i reparació
d'estructures metàl·liques. Jornada completa i
http://www.infofeina.com/llistat.php
incoporació immediata.

Infofeina

Es buscar cambrer/a que tingui bona presència i
sàpigui treballar en equip. Horari de 9 a 16h

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

Infofeina

Marqueting i
Community manager

Diplomat/da o
graduat/da en
fisioteràpia

Urgell

Ceverra

Elaborar el pla de marketing, seguiment de mateix,
actualització de web i xarxes social. CFGM amb
03/11/17
http://www.infofeina.com/llistat.php
comerç i marketing valorable. Disponibilitat
immediata, fàcil adaptació i treball en equip.

Infofeina

02/11/17

5h setmanals distribuides en dos matins.
http://enfoc.cat/ca/educacio/enfoc/o
Gestionada per
Determinar diagnòstic en fisioteràpia, dissenyar el
fertes-laborals/diplomatda-oEnfoc pla d'intervenció, executar i avaluar. Tasques
graduatda-enAssociació Alba
pròpies d'un/a fisiterapeuta
fisioterapia/132195.html

Peó agricola

Urgell

09/11/17

les pròpies del camp. Carnet de conduir (conduir http://enfoc.cat/ca/educacio/enfoc/o Gestionada per
tractor), carnet de carretoner. De 9 a 13:30 aprox,
fertes-laborals/peoEnfoc Inici Gener 2018. Contracte temporal.
agricola/132821.html
Associació Alba

Administratiu/va

Urgell

09/11/17

Experiència en administració, comptabilitat i gestió http://enfoc.cat/ca/educacio/enfoc/o Gestionada per
telefònica. Contracte de substitució de maternitat
fertesEnfoc amb horari: 9 a 13:30 i de 15 a 18:30.
laborals/administratiuva/112683.html Associació Alba

Responsable de
projectes

Cervera - AIM
SOLO

Assessor comercial

Comercial

10/11/17

Gestió i organtizació dels projectes. Realització
d'entrevistes amb els joves, contacte directe amb
els clients.

https://goo.gl/v2idtb

FEINA ACTIVA

Franquicia Solvia
Tàrrega

11/11/17

Estudis de GM amb coneixements d'ofimàtica.
Experiència de 2 anys amb català i anglès.
Imprescindible vehicle propi.

https://goo.gl/cwBZ7y

INFOJOBS

Silcor Carnica SL
Agramunt

11/11/17

Es necessita comercial amb 2 anys d'experiència a
la província de Lleida. Incorporació immediata.

https://goo.gl/abkSK4

INFOJOBS

Cap Comptable
Administratiu

Ondara Logística
Tàrrega

Responsable de
Manteniment

Borges
Internacional
Group S.L.U.
Tàrrega

Avaluador d'Atenció
al Client

ANT Servicalidad
Tàrrega

09/11/17

Administratiu
d'Incidències

11/11/17

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

https://goo.gl/9GCbzH

INFOJOBS

Enginyer Tècnic industrial especialista en Mecànica
amb 2 anys d'experiència. Per a dirigir, coordinar i
10/11/17
supervisar l'equip de manteniment , càrrec
intermig.

https://goo.gl/hW8873

INFOJOBS

Estudis de Batxillerat que resideixi a la zona i amb
cotxe de 2 a 8 anys. Domini Excel, Word i correu.

https://goo.gl/1cRB5U

INFOJOBS

Ondara Logística
Tàrrega

ESO amb 2 anys d'experiència. Valorable francès09/11/17 anglès , capacitat improvisació, dots comunicatius.
Jornada partida.

https://goo.gl/zmFHak

INFOJOBS

Conductor Tràiler
rutes internacionals

Ondara Logística
Tàrrega

09/11/17

ESO amb carnet C1+E+CAP i targeta de conductor.
5 anys d'experiència i incorporació immediata.

https://goo.gl/Ksiuon

INFOJOBS

Oficial de 3ª

Instal·lacions
Albert Fito SLU
Cervera

7/11/2017

GM amb coneixements d'electricitat, climatització,
calefacció i fontaneria. 2 anys d'experiència.

https://goo.gl/VKWxoe

INFOJOBS

Gestor de logística

Transmogirs SL
Anglesola

07/11/17

GM Transport i Logística. Sense experiència.
Imprescindible Francès i vehicle propi. Valorable
Anglès.

https://goo.gl/7h4zJ7

INFOJOBS

Comercial d'oficina Ondara Logística
en empresa Logística
Tàrrega
Tallerista de
fotografia

Fundació Pere
Tarrés Cervera

Operari de
manteniment
industrial

bonArea AGRUPA
Guissona

Administratiu
comptable amb
experiència.

ASG Trans
Vilagrassa

Muntador de
prefabricats de
formigó

Prefabricaciones y
contratas SAU
Cervera

Tècnic/a magatzem

INFUN Tàrrega

Backoficce dept..
Customer Service

Borges
Internacional
Group S.L.U.

Comercial per
empresa Logística

Ondara Logística
Tàrrega

Coneixements de logística, transport, negociació,
captació de clients i anglès i francès parlat i escrit.

https://goo.gl/okuXjR

INFOJOBS

Coneixements de fotografia i experiència impartint
06/11/17 cursos. Disponibilitat per treballar del9-11 al 30-11
els dj de 16:45 a 17:45

https://goo.gl/Yn2V39

INFOJOBS

6/11/17

03/11/17

GS en Electricitat i Electrònica amb 1 any
d'experiència i resident a la província.

https://goo.gl/P7p1ST

INFOJOBS

29/10/17

GM Administratiu amb experiència en tresoreria,
clients, proveïdors i estocs, realitzar tancaments i
tasques que RRHH.

https://goo.gl/nywu52

INFOJOBS

25/10/17

ESO amb coneixements de soldadura, formigó i
prefabricats. Experiència demostrable en
soldadura i disponibilitat per viatjar.

https://goo.gl/u5JFXu

INFOJOBS

24/10/17

Persona amb GM, anglès, paquet office, domini
eines ERP i carnet de carretoner. 2 anys
d'experiència.

https://goo.gl/F6uG3U

INFOJOBS

14/10/17

Grau amb ADE, nivell avencat Anglès i experiència
en logística i/o exportació. Es valorarà altres
idiomes (francès, rus,..) Persona resolutiva i
polivalent.

https://goo.gl/8TKhoc

INFOJOBS

ESO amb 2 anys d'experiència. Valorable francès13/11/17 anglès , capacitat improvisació, dots comunicatius.
Jornada partida.

https://goo.gl/12XCVr

INFOJOBS

Montador de Pladur

Pintor Industrial

Electromecànic/a

Comercial nacional

Promotor/a

Tàrrega

Tàrrega

Mollerussa

Tàrrega

Lleida

Disponibilitat inmediata. Experiència 2 anys.
Carnet de Conduir

https://www.randstad.es/candidatos/
ofertas-empleo/oferta/montadorapladur-tarrega-lleida-954802/

RANDSTAT

Experiencia en lloc similar de 2 anys.

https://www.randstad.es/candidatos/
ofertas-empleo/oferta/pintoraindustrial-952205/

RANDSTAT

Formació en grau superior en electricitat,
https://www.randstad.es/candidatos/
electrònica, manteniment industrial. Valorable
ofertasformació en autòmates, soldadura TIG i variacions
empleo/oferta/electromecanicode frecuència. 1 any d'experiència. Disponibilitat
949629/
de treballar per torns

RANDSTAT

Tenir experiència per viatjar per Catalunya, Aragó i https://www.randstad.es/candidatos/
09/11/17 de forma esppràdica per Murcia i Castella. 2 anys
ofertas-empleo/oferta/comerciald'experiència
nacional-947203/

RANDSTAT

09/11/17

Persona extrovertida amb disponibilitat per
https://www.randstad.es/candidatos/
treballar caps de setmana de decembre i primera ofertas-empleo/oferta/promotorade gener
campana-navidad-lleida-947104/

RANDSTAT

https://www.randstad.es/candidatos/
ofertas-empleo/oferta/mecanicoindustrial-945025/

RANDSTAT

https://www.randstad.es/candidatos/
ofertas-empleo/oferta/manipuladorasfruta-944019/

RANDSTAT

13/11/17

10/11/17

10/11/17

Mecanic/a industrial

Lleida

08/11/17

Experiència 3 anys en soldadura/ electromecànica
industrial. Disponibilitat inmediata

Manipulador/a de
fruita

Mollerussa

08/11/17

Experiència en lloc similar, es valora carnet de
conduir i vehicle propi

Peó producció

Operaris sector
metall

Paleta oficial 1.

Peó de magatzem

Mollerussa

Mollerussa

Mollerussa

Tàrrega

Verificador/a de
qualitat

Lleida

Mecànic/a vehicle
pesat

Mollerussa

Professor/a
Ajudant de
cambrer/a

Centre d'Estudis
Pla d'Urgell Mollerussa
Vallbona de les
Monges

Carnet de conduir carretilla es valora. Carnet de
conduir

https://www.randstad.es/candidatos/
ofertas-empleo/oferta/peonproduccion-mollerussa-lleida-944509/

RANDSTAT

08/11/17

Experiència en lloc similar

https://www.randstad.es/candidatos/
ofertas-empleo/oferta/operariossector-metal-mollerussa-lleida944504/

RANDSTAT

08/11/17

Experiència en el sector de la construcció com a
paleta de 5 anys. Disponibilitat inmediata per el
lloc. Es valora targeta professional de la
construcció

https://www.randstad.es/candidatos/
ofertas-empleo/oferta/albanil-oficial1a-943608/

RANDSTAT

https://www.randstad.es/candidatos/
ofertas-empleo/oferta/mozoaalmacen-941902/

RANDSTAT

FP II o superior especialitat industrial. Interpretació
https://www.randstad.es/candidatos/
de plànols autocad i solidworks. Office. Bon nivell
7/11/2017
ofertas-empleo/oferta/verificadord'anglès, es valorarà francés i italià. Experiència 2
calidad-940303/
anys. Disponibilitat per viatjar

RANDSTAT

08/11/17

Carnet de carretoner. Experiència amb PDA. 2 anys
08/11/17
d'experiència

06/11/17

Experiència 2 anys en lloc similar

https://www.randstad.es/candidatos/
ofertas-empleo/oferta/mecanicovehiculo-pesado-939313/

RANDSTAT

13/11/17

Vacant per cobrir classes d'extraescolars i reforç

https://goo.gl/7fU425

FEINAACTIVA

10/11/17

Atenció al client, servei de taules i barra.

https://goo.gl/mKtTuA

FEINA ACTIVA

Un/a tècnic/a d'ocupació per accions de
prospecció, orientació i formació dins del
Programa 30 Plus. CONVOCATÒRIA URGENT:
PRESENTACIÓ D'OFERTES DEL 9 AL 15 DE
NOVEMBRE DE 2017

https://goo.gl/w3TbRG

FEINA ACTIVA

Tècnic/ a d'ocupació

Tàrrega

Carnisser/a

Tàrrega

06/11/17

Atenció a clients de la carnisseria. Muntatge de
l'expositor de la carnisseria. Correcta reposició del
producte. Ordre i neteja de la botiga.

Gestionada per Access ETT
973597008

TOT

Cuiner/a

Restaurant
Tàrrega

07/11/17

Es necessita ajudant de cuina i cambrer/a

973 313 752

TOT

Cambrer/a

Bar Anglesola

07/11/17

Bar Anglesola necessita cambrer/a

973 308 382

TOT

Educador/a Social

Residència
Geriàtrica Tàrrega

07/11/17

Es busca Educador/a Social per residència
geriàtrica

973 460 049

TOT

08/11/17

Restaurant Cafeteria d'Agramunt busca cambrera
1/2 jornada. Horari: de 6:00 a 8:00 (matí) i de
14:00 a 16:00. Dimarts matí festa. Experiència en
el sector.

SOL. CC SEGARRA:
ocupaciosegarra@gmail.com

TOT

Cambrera

Servei de
perruqueria

Agramunt

Centre cívic
Cervera

Cal una empresa o autònom/a qualificada i solvent
Centre Cívic Cervera: Plaça Manuel
per prestar el servei de Perruqueria Unisex al Casal
08/11/17
Ibarra (darrera Consell Comarcal). 973
Cívic de Cervera (CC) en règim de con-cessió
53 37 18
administrativa.

TOT

Perruquer/a

Tàrrega

Operari per treballar
Ramaderies
en granja de mares RAMSEGO, SL - El
de porcí
Palau d'Anglesola

Es valorara: domini de color i tall. Marcat amb
secador de mà. Experiència en recollits. Manicura
bàsica. Responsabilitat i autonomia per
13/11/17 desenvolupar totes les tasques així com iniciativa
pròpia. Flexibilitat horaria i mobilitat per formació.
Projectar bona actitud, saber estar i bona
presencia.

https://goo.gl/iu27me

FEINA ACTIVA

Inseminar, vacunar, donar de menjar als animals i
neteja de naus. No cal experiència , només ganes
de treballar i aprendre un ofici.

https://goo.gl/5tAVmm

FEINA ACTIVA

07/11/17

