BUTLLETÍ D'OFERTES

14 de Maig de 2018

OFERTA DE FEINA EMPRESA - LLOC
Recepcionista

Cambrer/a

Monitor esportiu

Ajudant de cuina

Director de lleure

Tàrrega

Vilagrasa

Tàrrega

Claravalls

Urgell

DATA

REQUISITS, PERFIL SOL·LICITAT, DESCRIPCIÓ

ACCÉS A L'OFERTA

ORIGEN

14/03/18

Balneari de Tàrrega necessita recepcionista en
http://www.trobarefeina.com/ind
horari nocturn, de 23 a 7h. Tasques
ex.asp?ruta=includes/modules/ofe
administratives, control d'entrades i sortides.
rtes/cnt_post.asp&id=22989
Incorporació immediata.

Trobaré Feina

26/04/18

Cafeteria de Vilagrassa necessita cambrer/a a
http://www.trobarefeina.com/ind
mitja jornada, de 13h a 17h o de 17h a 22h.
ex.asp?ruta=includes/modules/ofe
Requisits: Vehicle propi, experiència i residència
rtes/cnt_post.asp&id=23321
a la comarca

Trobaré Feina

19/04/18

Es necesita monitor/a per treballar en un
gimnàs. Horari preferiblement de tardes.
http://www.trobarefeina.com/ind
Activitats dirigides i entrenaments personals. ex.asp?ruta=includes/modules/ofe
Feina estable. Requisits: Estar a l'atur i CFGM (o
rtes/cnt_post.asp&id=23270
superior) esportiu.

Trobaré Feina

18/04/18

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

Oficial de
tancaments
d'alumini

Enginyier elèctric

Auxiliar
administrativa

Expenedora i
atenció a cafeteria
a l'estació de servei

Oficials/es

Bellpuig

Tàrrega

Palau d'Anglesola

Urgell

Pla d'Urgell

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

Trobaré Feina

14/04/18

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

05/05/18

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

15/04/18

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

Lloc de treball estable en empresa sòlida.
Persona amable, actitud positiva i entusiasta i ...
http://www.infofeina.com/llistat.p
08/05/18 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

07/05/18

Aprenent/a
d'electricitat i
frigorista

Delineant

Soldador/Manteni
ment Industrial

Cuiner/a

Monitor/a de lleure

Pla d'Urgell

Pla d'Urgell

Urgell

Urgell

Tàrrega

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

05/05/18

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

06/05/18

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

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.

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

07/05/18

Costurer/a

Terapèuta
Ocupacional

Ajudant de cuina i
cambrer/a

Dependent/a
Pastisseria

Fisioterapeuta

Tàrrega

Agramunt

Urgell

Tàrrega

Cervera

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

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

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

Responsable
captació de fons

Tàrrega

Soldadors

Mollerussa

Carnisser/a

Supermercats Pujol,
S.A Balaguer

Mecànic/a agrícola

Mollerussa

L'Associació Alba busca el perfil d'una persona
formada en comunicació i/o captació de fons per
desenvolupar les estratègies i accions de
captació de fons i fidelització a través de la
http://enfoc.cat/ca/educacio/enfo
Fundació Alba Futur. Titulació superior en
08/05/18
c/blog/responsable-captacio-de- Associació Alba
comunicació, periodisme, màrqueting i/o
fons/23530.html
formació especialitzada en captació de fons,
màrqueting social o responsabilitat social.
Experiència en maneig de CRM i disposar de
carnet de conduir.

07/05/18

14/05/18

Establir la tècnica que cal aplicar en cada
operació de soldadura Interpretació de plànols i
representació gràfica Realitzar el traçat, el cort i
el conformat Carnet i cotxe propi Persona
dinàmica i responsable

https://goo.gl/oZXuTL

FEINA ACTIVA

Servir i atendre als clients al mostrador de
carnisseria. 2 anys d'experiència.

https://goo.gl/a2fKv4

FEINA ACTIVA

Reparació i manteniment maquinària agrícola

https://goo.gl/ee7eg5

FEINA ACTIVA

Comercial botiga
Orange

Tàrrega i Mollerussa 11/05/18
Call Ecoplana, S.L

Comercialització de serveis de telefonía Orange,
gestió de postventa, fidelització de clients i
resolució d´incidències. - Tramitació d´altes en
aplicatius. - Telemarketing - Col.locació de
cartelleria, terminals i accesoris en linials del
pdv. - Organització i neteja de botiga.

Recepcionista

Club esportiu
11/05/18
trainning Mollerussa

Informar al public. Treballar amb Word i Excel.
Gestió de stock. Tancament de caixa. Agafar
trucades.

https://goo.gl/6YyaUE

FEINA ACTIVA

Atenció al client, seguiment de comandes,
control de serveis, gestió d'arxiu de
documentació.

https://goo.gl/dZMFde

FEINA ACTIVA

oferta pública

http://cido.diba.cat/oposicions/77
76629/1-placa-de-secretariinterventor-ajuntament-debarbens

FEINA ACTIVA

oferta pública

http://cido.diba.cat/oposicions/76
43746/1-placa-dadministratiuajuntament-de-montoliu-desegarra

FEINA ACTIVA

oferta pública

http://cido.diba.cat/oposicions/74
61693/1-placa-deconomistaajuntament-de-balaguer

FEINA ACTIVA

Auxiliar
administrativa

1 plaça
secretari/aria
intervenció

1 plaça
administratiu

1 paça
d'economista

Balagué

Ajuntament de
Barbens

11/05/18

10/05/18

Granyena de Segarra 10/05/18

Balaguer

10/05/18

https://goo.gl/qra69p

FEINA ACTIVA

Operaris

Cervera

09/05/18

Es necessita operaris amb carnet de carretilla
elevadora, per funcions vàries. Imprescindible
viure a la zona de la Segarra ó Urgell.

https://goo.gl/reBrpZ

FEINA ACTIVA

Es necesita xòfer amb carnet de conduïr C1E,
que tingui CAP en vigor, per a la recollida de
materia primera d'escorxadors. Contracte
temporal amb possibilitats de continuïtat.

https://goo.gl/GTteiW

FEINA ACTIVA

https://goo.gl/tgEzk7

FEINA ACTIVA

Xòfer amb carnet
C1E

Cervera

09/05/18

Socorrista

Tàrrega

09/05/18 Desenvolupar tasques de salvament i socorrisme

Tàrrega

Il·lustrador/a amb coneixement d'animacions
2D. Conceptualització de personatges. Creació
http://www.globalleida.org/ocupa
de fons i ambients. Imprescindible coneixements
29/04/18
cio/?idOferta=5001&idAplicatiuRel
d'animació 2D i experiència de 6 mesos en
=555
tasques similars. Es valorarà coneixements
d'anglès

Il·lustrador/a amb
coneixement
d'animació 2D

Especialista amb
carnet de carretilla

Tàrrega

08/05/18

Global Lleida

Amb experipencia demostrable en càrrega i
descàrrega de mercaderies i emmagatzematge
de les mateixes. Capacitat de treballar en altes
temperatures

https://goo.gl/3wjttS

FEINA ACTIVA

FEINA ACTIVA

FEINA ACTIVA

1 plaça de tècnic de
cultura

Mollerussa

08/05/18

oferta pública

http://cido.diba.cat/oposicions/77
92113/1-placa-de-tecnic-decultura-ajuntament-de-mollerussa

Paleta

Tàrrega

07/05/18

Tasques pròpies d'un paleta oficial 1ª

https://goo.gl/aNxhzZ

Gestor de
magatzem

Mosso Magatzem

Tàrrega- Masanés

Guissona

05/05/18

Gestió del magatzem, recepció de mercaderies,
ubicació, preparació de comandes, ordre i
neteja.

https://goo.gl/6QtJAT

FEINA ACTIVA

04/05/18

Imprescindible disposar de carnet de conduir i
vehicle pel desplaçament fins al centre. Jornada
laboral de 40h/s distribuïdes de dilluns a
divendres en horari de matí (06h a 14h) o de
tarda (14h a 20h). Retribució aproximada de
1.000€ bruts/mes.

ocupaciosegarra@gmail.com

TOT

04/05/18

Tipus de personal: Laboral temporal. Grup de
titulació Subgrup C2 (anterior Grup D).Titulació
requerida: Graduat escolar o equivalent.Altres
requisits:Nivell A de català / Permís de conduir
B. Matèries:Obres / Manteniment

www.cardona.cat/multimedia/p
df/ofertes/anuci-decret-peo.pdf

TOT

Enviar CV a:
elracodelesparaules@gmail.com

TOT

Peó Brigada

Ajuntament de
Cardona

Professor/a Reforç
escolar nivell ESO I
BATXILLERAT

El Racó de les
paraules Guissona

09/05/18

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

Cambrer/a

Hostal Universitat
Cervera

09/05/18

Cambrer/a amb experiència en el sector, anglès i
francès valorable, jornada sencera(disponibilitat
caps de setmana).Sou segons conveni lleida.

Enviar CV a :
hostal.universitat.cervera@gma
il.com

TOT

10/05/2018

Es busca cambrer/a per propera apertura de
bar/restaurant. Salari negociable. S'ofereix
possibilitat d'allotjament. Es demana
disponibilitat de mobilitat geogràfica, bona
presència i ganes de treballar

642655584

TOT

Cambrer/a

La Segarra

Cap de Cuina

Hostal Jaumet TORÂ

10/05/18

Es valorarà persona amb experiència en cuina
casolana. Existeix la possibilitat de viure al
mateix establiment. Es requereix domini del
català i castellà.

Adimistratiu

Notaria de Tàrrega

04/05/18

Tasques d'atenció al client pròpies del lloc de
treball. Tasques de comptabilitat. Mitja jornada
amb possibilitat de passar a jornada sencera.

treball@tarrega.cat

TOT

Carretoner/a

Cervera

10/05/18

Tasques de càrrega i descarrega de camions.
Persona jove i disposar del carnet. - xofer de
camió amb carnet C1E per empresa de Cervera.

ocupacio@cerverapaeria.cat

TOT

11/05/18

Dependent, edat indiferent i amb coneixements
d’informàtica a nivell usuari. Tasques d’atenció
al públic, venda, preparació de comandes,
estocs,... etc. Es valorarà positivament
experiència en fontaneria i electricitat

ocupacio@cerverapaeria.cat

TOT

ocupaciosegarra@gmail.com

TOT

jesica.pereira@encis.coop

TOT

Dependenta

Cervera

Informàtic/a
programador/a

Comarca de la
Segarra

04/05/18

Jornada completa. CFGS o Enginyeria
Informàtica. Experiència mínima de 3 anys, i
vehicle propi.

Cuiner/a

Escola Bressol
Manresa

11/05/18

Cuiner/a per substitució per baixa. Jornada de 9
a 16,30.

HOSTAL JAUMET
info@hostaljaumet.com

TOT

Operari/a indústria
amb carnet
Carretilla Elevadora

Cervera

Xòfer amb carnet
C1E

Cervera

Cap de
departament
d'instal·lacions

Lleida

Operari/a de neteja

Tàrrega

Operari/a de granja

Cervià de les
Garrigues

Electricista

Lleida

10/05/18

Disposem de 3 vacants per incorporació
immediata. Es requereix tenir el carnet de
carretillera elevadora i tenir experiència en
utilitzar-la per càrrega i descàrrega de camions.

Enviar CV a
ofertafeinacervera@gmail.com

TOT

10/05/18

Es requereix tenir carnet de camió C1E, CAP en
vigor. S'ofereix jornada completa amb
incorporació immediata.

Enviar CV a
ofertafeinacervera@gmail.com

TOT

14/05/18

Experiència en l'elaboració de certificats d'obra i https://www.adeccostaffing.es/job
gestionant equips i en treballs per objectius.
/jefea-de-departamento-deDisponibilitat horària i de desplaçament per
instalaciones-lleida/?ID=13cd01f4Catalunya
291b-4223-9b85-17ea150bbd13

ADECCO

14/05/18

Disponibilitat dilluns, dimecres i divendres de
13:00h a 16:00h.

https://www.adeccostaffing.es/job
/operarioa-delimpieza/?ID=a440cffb-5370-457ab8a8-3f55d249d328

ADECCO

Disponibilitat immediata

https://www.adeccostaffing.es/job
/operarioa-granja/?ID=6b1b3acd710d-4336-8188-cc80c777d825

ADECCO

CFGM en electricitat. Valorable experiència en https://www.adeccostaffing.es/job
instal·lacions i manteniments elèctrics a
/electricista-lleida/?ID=cc4f8047domicilis i a indústries. Carnet de conduir
e328-4ae3-83bd-e4bc36bf5220

ADECCO

14/05/18

14/05/18

Repartidor/a de
recanvis

Manipulador/a

Enginyer/a
mecànic/a

Delineant

Mosso/a de
magatzem

Electromecànic/a

Lleida

Mollerussa

Lleida

Mollerussa

Lleida

Lleida

Experiència com a repartidor/a amb carnet B.
Disposar de tots els punts del carnet

https://www.adeccostaffing.es/job
/repartidora-recambioslleida/?ID=44ab2666-9b9a-4663b7de-bb4d59d6942e

ADECCO

Disponibilitat horària. Habilitat manual

https://www.adeccostaffing.es/job
/manipuladora/?ID=ea997890bd82-427b-be2f-2ab66607b268

ADECCO

Enginyer/a tècnic/a superior (especialitat en https://www.adeccostaffing.es/job
mecànica, disseny d'elements, màquines i
/ingenieroa-mecanicoa14/05/18
sistemes mecànics). Bon ús de Solidworks, Catia i lleida/?ID=19ef0c9d-f2f8-4ea7paquet Office.
bfd6-df7ff2a29567

ADECCO

Experiència amb programes 2D 3D

https://www.adeccostaffing.es/job
/delineantea-paramollerussa/?ID=361223ca-935e4d32-8bc4-ea2c583c3b6e

ADECCO

14/05/18

Experiència. Molt valorables coneixements de
mecànica i electricitat.

https://www.adeccostaffing.es/job
/mozoa-almacenlleida/?ID=55102c19-e49e-4455be98-67c6df83a59a

ADECCO

14/05/18

Formació professional relacionada amb el
mantenimient: elèctric/mecànic
/electromecànic. Experiència laboral com a
electromecànic/a en indústria

https://www.adeccostaffing.es/job
/electromecanicoalleida/?ID=6210c727-4f01-4e67a117-2ea4489ea98c

ADECCO

14/05/18

14/05/18

14/05/18

Pintor/a industrial

Electromecànic/a

Soldador /a MIGMAG /TIG

Administratiu/va

Soldador/a

Montgai

Agramunt

Tàrrega

Mollerussa

Agramunt

https://secure.eurofirms.cat/AreaP
rivada/Oferta/Pintora__Profession
s_Arts_i_Oficis-MONTGAI/059003787

EUROFIRMS

Experiència mínima demostrable de 2 anys com
https://secure.eurofirms.cat/AreaP
a electromecànic/a. Carné B1 i vehicle propi. GS
rivada/Oferta/Mecanic_industrial_
en Manteniment Industrial i/o Electromecànica.
_Professions_Arts_i_OficisGM/GS Carrosseria, Xapa i Pintura, Metall o
AGRAMUNT/059-003811
similars.

EUROFIRMS

Experiència mínima de 3 anys com a soldador/a https://secure.eurofirms.cat/AreaP
TIG/MIG-MAG. Carnet i vehicle propi. FP Metall rivada/Oferta/Soldadora_TIG_o_el
09/05/18
i/o similars. Carnet de carretoner /a i de pont ectrode__Professions_Arts_i_Ofici
grua en vigor. Formació PRL de treballs en alçada
s-TARREGA/059-003815

EUROFIRMS

10/05/18

Experiència demostrable mínima de 2 anys.
https://secure.eurofirms.cat/AreaP
FP/GM Administració. Grau en ADE/Relacions
rivada/Oferta/Administratiuva_RR
Laborals/Psicologia o similars. Castellà i català
HH__RRHH-MOLLERUSSA/059nivell molt alt. Valorable anglès o francès nivell
003817
mig.

EUROFIRMS

11/05/18

https://secure.eurofirms.cat/AreaP
Experiència mínima demostrable de 3 anys en
rivada/Oferta/Soldadora_MIG__fil
soldadura de fil. ESO (finalitzada) CFGM del
_continuu__Professions_Arts_i_Ofi
metall
cis-AGRAMUNT/059-003793

EUROFIRMS

08/05/18

08/05/18

Experiència mínima de 2 anys com a pintor/a
industrial. Carnet B i vehicle propi. GM/GS
Carrosseria, Xapa i Pintura, Metall o similars

Operari /a
extraccions

Operari/a metall

Mecànic/a
automoció

Electromecànic/a

Alòs de Balaguer

Mollerussa

Sidamón

Bellpuig

11/05/18

https://secure.eurofirms.cat/AreaP
Valorable experiència prèvia en activitats
rivada/Oferta/Peo_granja__Qualit
ramaderes. CFGM tractat animal/ laboratori i/o
at_produccio_IDsimilars. Coneixements en activitats ramaderes
ALOS_DE_BALAGUER/059-003807

EUROFIRMS

10/05/18

Experiència mínima de 2 anys en muntatge
https://secure.eurofirms.cat/AreaP
d'estructures metàl·liques i/o tasques de vidrier. rivada/Oferta/Vidrier__Professions
ESO finalitzada. FP Metall i/o similars.
_Arts_i_Oficis-MOLLERUSSA/059Coneixements d'alumini
003741

EUROFIRMS

https://secure.eurofirms.cat/AreaP
rivada/Oferta/Electromecanica__P
rofessions_Arts_i_OficisSIDAMON/059-003816

EUROFIRMS

https://secure.eurofirms.cat/AreaP
Experiència mínima demostrable de 2 anys com
rivada/Oferta/Electromecanica__P
a electromecànic/a. CFGS en Manteniment
rofessions_Arts_i_OficisIndustrial i/o Electromecànica
BELLPUIG/059-003782

EUROFIRMS

11/05/18

11/05/18

Experiència mínima demostrable com a
mecànic/a d'automoció de 2 a 5 anys. CFGM
Metall o similars

Comercial oficina
amb francès

ROAD LOGISTICS
3000 SL / Tàrrega

Francès fluit, parlat i escrit. Persona amb
iniciativa, capacitat d'improvització per solventar
14/05/18
incidències, valorable experiència en transport
de mercaderies

Tècnic operari
Instalacions
prefabricats

GLS Consorcio del
Hormigón. Tàrrega

Estudis mínims Grau Superior en Hidràulica,
nuemàtic, manteniment. Tindrà 3 persones al
12/05/18
seu càrrec. Persona ordenada i rigurosa en el seu
treball. Es valorarà coneixements d'anglès.

https://goo.gl/rCSJp9

Infojobs

https://goo.gl/FJcS3m

Infojobs

Encarregat de
tenda

Administratiu/va
comercial amb
idiomes

Suport redacció de
projectes amb
AutoCad i
Schetchup

Operari/ària
plantes
envasadores

Inside. Tàrrega

Es busca una persona resposable, amb lideratge,
capacitat per a gestionar equips i organitzar el
10/05/18 punt de venda. Experència mínima en el sector
d'1 any. Bona presència i acostumbrat a treballar
per objectius.

https://goo.gl/2ZzdBE

Infojobs

Tàrrega

Programes
Experiència amb administració, preferentment
d'Ocupació
Entregar CV a C. de la Solana, 8
en el sector del transport. Atenció al client.
"30plus" i "Fem
(Tàrrega) o enviar-lo a
13/04/18 Imprescindible idiomes (preferenment anglès i/o
Ocupació per a
30plus@tarrega.catofem@tarrega.
francès). Bon nivell d'ofimàtica i capacitat de
Joves" Centre de
cat
treballar sota presió.
Formació La
Solana

Tàrrega

Coneixements amb els programaes Schetchup i
Programes
AutoCad. Desenvolupament de projectes
d'Ocupació
Entregar CV a C. de la Solana, 8
d'arquitectura, redacció de memòries i
"30plus" i "Fem
(Tàrrega) o enviar-lo a
13/04/18
el·laboració de plànols i imatges virtuals.
Ocupació per a
30plus@tarrega.catofem@tarrega.
Persona amb iniciativa, capacitat d'aprenentatge
Joves" Centre de
cat
i proactiva, amb creativitat. Horari flexible
Formació La
20/setmanals.
Solana

Tàrrega

Experiència producció en cadena. Valorable
coneixements de manteniment,
electromecànica, electrònica,...i/o amb habilitats
en aquestes tasques. Amb ganes d'aprendre,
13/04/18
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

Mosso de
magatzem
(ferreteria)

Dependent/a
Ferreteria i
reposició de
producte

Oficial de 1ª

Tècnic informàtic
pàgines web

Tàrrega

Tenir entre 18 i 29 anys, estar a l'atur i estar
empadronat a la comarca de l'Urgell. Contracte
mínim de 6 mesos. Carnet de conduir i carnet de
13/04/18
carretoner. Disposició a l'aprenentatge, treball
en equip, responsabilitat, comunicació i
iniciativa.

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

Tàrrega

Estar a l'atur i està empadronat a la comarca de
l'Urgell. Es busca una persona amb perfil
dinàmic, amb ganes de treballar i aprendre
l'ofici. Amb capacitat d'aprentatge i destresa
manual. Carnet de conduir. El 80% de la jornada
tasques dependent ferreteria i 20% repartidor i
mosso magatzem. Horari: 35h/setmana. De 10h
a 13h i de 17 a 20h. Dissabtes matins alterns.
Duració mínima 6 mesos contracte amb
possibilitats incorporació a plantilla.

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

Programa
"30Plus" Centre
de Formació La
Solana

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,
13/04/18
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

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

Anglesola

Linyola

13/04/18

13/04/18

Persona amb coneixements informàtics per
crear la pàgina web i fer difusió per les xarxes
socials. Contracte a mitja jornada: 9h a 13h.

Ajudant de suport

Operari Auxiliar de
Manteniment

Repartidor/a Mosso de
magatzem

Repartidor amb
carnet C + CAP

Recepcionista

13/04/18

Imprescindible carnet de conduir. Coneixements
bàsics d'informàtica, habilitatge amb muntatge i
desmuntatge de les pantalles i equips de so de
l'empresa. Disponibilitat per treballar
vespres/nit i caps de setmana.

13/04/18

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.

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

Tàrrega

13/04/18

Imprescindible carnet de conduir B. Fer la ruta
de Tàrrega, Manresa, Igualada, Tàrrega. Càrrega
i descàrrega del material. Horari laboral de 6h a
14h.

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

Programa
"30Plus" Centre
de Formació La
Solana

Tàrrega

Imprescindible carnet C + CAP. No és
imprescindible tenir experiència. Bon tracte amb
els clients. Distribució de begudes per la
13/04/18
província de Lleida. Idioma: Català entés. Horari:
de 8 a 14h de dilluns a divendres. 30h/setmana.
Valorable carnet de carretoner.

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

Programa
"30Plus" Centre
de Formació La
Solana

Tàrrega

Tasques d'arxiu i atenció al client. Requisits:
estar a l'atur, CFGM Administratiu o CP
Administratiu o similars. Horari de dill. a div. de
12h. a 15h. i de 19h. a 21h. Valorable
coneixements de comptabilitat.

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

Programa
"30Plus" i "Fem
Ocupació per a
Joves" Centre de
Formació La
Solana

Ugell, Pla d'urgell i
Noguera

Fonolleres

13/04/18

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

Monitor/a esportiu

Tàrrega

13/04/18

Mecànic/a
industrial

el Pla d'Urgell

04/05/18

CFGS en mecànica. Experiència en manteniment
http://www.montanessole.com/ca
mecànic d’instal·lacions industrials.
Montañés i Solé
/oferta.php?id=1097
Coneixements en electricitat/electrònica

Teleoperador/a

Tàrrega

15/05/18

Fer venta de pòlisses d'assegurançes. Es treballa
per objectius. Jornada laboral de 30 hores.

Conductor amb
carnet D

Operari de
producció

Administratiu/va

Lleida

Mollerussa

Lleida

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

Programa
"30Plus" i "Fem
Ocupació per a
Joves" Centre de
Formació La
Solana

Per a treballar en un gimnàs. Horari
preferiblement de tardes. Dur a terme activitats
dirigides i entrenaments personals. Feina
estable. Requisits: estar a l'atur, CFGM o INEFC.

gminguell@aspi
d.cat
https://www.randstad.es/candidat
os/ofertasempleo/oferta/conductor-carnet-dlleida-lleida-1308221/

Randstad

15/05/18

https://www.randstad.es/candidat
Alimentació de la línia de producció, control de
os/ofertas-empleo/oferta/operarioqualitat, retirar producte final. Experiència de 2
produccion-mollerussa-lleidaanys en el sector. Jornada intensiva
1307576/

Randstad

14/05/18

Arxivar documentació, atenció telefònica, us
d'eines informàtiques. Experiència de 2 anys en
el sector. CGFS en administratiu.

15/05/18

Aparcar i repostar autobus. Carnet d'autobus,
experipencia de 2 anys en el sector.

https://www.randstad.es/candidat
os/ofertasempleo/oferta/administrativoalleida-lleida-1307246/

Randstad

Conductor amb
carnet C+E

Mollerussa

14/05/18

Conducció de camió amb remolc. Carnet C+E.
Rutes provincials i nacionals. Experiència de 2
anys en el sector.

https://www.randstad.es/candidat
os/ofertasempleo/oferta/conductor-cemollerussa-lleida-1307235/

Randstad

