BUTLLETÍ D'OFERTES
16 d'abril de 2018
OFERTA DE FEINA EMPRESA - LLOC

Tècnic/a auxiliar de
bibiloteca

Transportista
autònom

Administratiu/va
comercial amb
idiomes

Ajuntament de
Tàrrega

Bon ÀreaGuissona

Tàrrega

DATA

11/04/18

REQUISITS, PERFIL SOL·LICITAT, DESCRIPCIÓ

Oferta pública.

Requisits joves de 20 a 29 anys amb carnet de
cotxe i estar dins de la Garantia Juvenil.
13/04/18
Formació remunerada i obtenció carnet de
camió amb feina un cop finalitzada la
formació.

13/04/18

ACCÉS A L'OFERTA

ORIGEN

http://cido.diba.cat/oposicions/
7725803/borsa-de-treball-deplaces-de-tecnic-auxiliar-deOCUPACIOTRRG
biblioteca-ajuntament-detarrega?utm_source=cido&utm_
medium=email&utm_campaign=
subscripcions
Enviar CV:
xavier.bureu@bonarea.com
abans del 20 d'abril

Bon Àrea

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

Suport redacció de
projectes amb
AutoCad i
Schetchup

Electromecànic

Electromecànic
amb anglès

Operari de logística

Tàrrega

Agramunt

Agramunt

Agramunt

13/04/18

Coneixements amb els programaes
Schetchup i AutoCad. Desenvolupament de
projectes d'arquitectura, redacció de
memòries i el·laboració de plànols i imatges
virtuals. Persona amb iniciativa, capacitat
d'aprenentatge i proactiva, amb creativitat.
Horari flexible 20/setmanals.

Programes
Entregar CV a C. de la Solana, 8
d'Ocupació
(Tàrrega) o enviar-lo a
"30plus" i "Fem
30plus@tarrega.cat o
Ocupació per a
fem@tarrega.cat (especificar Joves" Centre de
per l'oferta que és)
Formació La
Solana

13/04/18

Estudis de CFGS en electromecànica o
Entregar CV a C. de la Solana, 8
Programa
electrònica per manteniment o injecció de
(Tàrrega) o enviar-lo a
"30Plus" Centre
motlles. Persona dinàmica, proactiva, que li
30plus@tarrega.cat (especificar de Formació La
agradi treballar en equip, responsable i amb
per l'oferta que és)
Solana
inquietuds per aprendre. Contracte estable.

13/04/18

CFGS en electromecànica o electrònica per
instal·lacions externes. Imprescindible
coneixements d'anglès. Disponibilitat per
viatjar (1 setmana al mes) visita al país i 1
setmana de cada trimestre visita fora del
país. Contracte estable.

Entregar CV a C. de la Solana, 8
Programa
(Tàrrega) o enviar-lo a
"30Plus" Centre
30plus@tarrega.cat (especificar de Formació La
per l'oferta que és)
Solana

13/04/18

Persona amb experiència en tasques de
magatzem i pistoles de radiofreqüència
(lector de codi de barres) ubicació material,
càrrega i descàrrega de camions, preparació
de comandes. Bona actitud i predisposició.

Programa "Fem
Entregar CV a C. de la Solana, 8
Ocupació per a
(Tàrrega) o enviar-lo a
Joves" Centre de
fem@tarrega.cat (especificar
Formació La
per l'oferta que és)
Solana

Operari de fàbrica
amb perfil tècnic

Administrativacomercial

Operari/ària
plantes
envasadores

Agramunt

Tàrrega

Tàrrega

CFGM mecànica, electrònica o similar.
Programa "Fem
Entregar CV a C. de la Solana, 8
Operari de producció per a diferents seccions
Ocupació per a
(Tàrrega) o enviar-lo a
13/04/18
de l'empresa. Torns rotatius. Capacitat de
Joves" Centre de
fem@tarrega.cat (especificar
disposició a l'aprenentatge, adaptabilitat,
Formació La
per l'oferta que és)
organització i autonomia.
Solana

13/04/18

13/04/18

Persona proactiva, amb do de paraula i
capacitat de convèncier amb educació.
Idiomes: català i castellà nivell C. No és
Programa "Fem
Entregar CV a C. de la Solana, 8
imprescindible ni formació ni experiència.
Ocupació per a
(Tàrrega) o enviar-lo a
Tasques: atenció al client, suport
Joves" Centre de
fem@tarrega.cat (especificar
administratiu, suport a l'àrea comercial. Amb
Formació La
per l'oferta que és)
iniciativa i coneixements Microsoft Office.
Solana
Horari: de 9 a 13h. 20hores setmanals. Inici
contracte: abril-maig
Experiència producció en cadena. Valorable
coneixements de manteniment,
electromecànica, electrònica,...i/o amb
habilitats en aquestes tasques. Amb ganes
d'aprendre, 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.

Programa "Fem
Entregar CV a C. de la Solana, 8
Ocupació per a
(Tàrrega) o enviar-lo a
Joves" Centre de
fem@tarrega.cat (especificar
Formació La
per l'oferta que és)
Solana

Mosso de
magatzem
(ferreteria)

Dependent/a
Ferreteria i
reposició de
producte

Oficial de 1ª

Tàrrega

Tàrrega

Anglesola

13/04/18

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 carretoner. Disposició a
l'aprenentatge, treball en equip,
responsabilitat, comunicació i iniciativa.

13/04/18

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
Entregar CV a C. de la Solana, 8
Programa
manual. Carnet de conduir. El 80% de la
(Tàrrega) o enviar-lo a
"30Plus" Centre
jornada tasques dependent ferreteria i 20%
30plus@tarrega.cat (especificar de Formació La
repartidor i mosso magatzem. Horari:
per l'oferta que és)
Solana
35h/setmana. De 10h a 13h i de 17 a 20h.
Dissabtes matins alterns. Duració mínima 6
mesos contracte amb possibilitats
incorporació a plantilla.

13/04/18

Tenir més de 30 anys, a l'atur i estar
empadronat a un municipi de la comarca de
l'Urgell. Coneixements de soldadura,
Entregar CV a C. de la Solana, 8
Programa
mig.mag, interpretar plànols, saber fabricar,
(Tàrrega) o enviar-lo a
"30Plus" Centre
mutatge d'estructures metàl·liques de
30plus@tarrega.cat (especificar de Formació La
serralleria. Persona polivalent, bona actitud i
per l'oferta que és)
Solana
iniciativa, responsable i amb compromís.
Disposar de carnet de conduir.

Programa "Fem
Entregar CV a C. de la Solana, 8
Ocupació per a
(Tàrrega) o enviar-lo a
Joves" Centre de
fem@tarrega.cat (especificar
Formació La
per l'oferta que és)
Solana

Aprenent de
soldadura i
muntatge a l'obra

Cartògraf

Tècnic informàtic
pàgines web

Administratiu/va
amb anglès

Anglesola

Tenir entre 18 i 29 anys, estar a l'atur i estar
empadronat a la comarca de l'Urgell.
Entregar CV a C. de la Solana, 8
Programa
Contracte mínim de 6 mesos. Tenir
(Tàrrega) o enviar-lo a
"30Plus" Centre
experiència en el sector. Disposició
13/04/18
d'aprendre i bon actitud, responsable, amb 30plus@tarrega.cat (especificar de Formació La
per l'oferta que és)
Solana
compromís i iniciativa. Amb carnet de
conduir. Es valorarà curs riscos laborals; nivell
bàsic en matèria prl en el sector del metall;

Tàrrega

Programa "Fem
Domini del programa ARGIS i/o QGIS.
Entregar CV a C. de la Solana, 8
Ocupació per a
Elaboració de mapes cartogràfics amb entron
(Tàrrega) o enviar-lo
13/04/18
Joves" Centre de
Gis. Persona autodidacta, amb disposició a
fem@tarrega.cat (especificar
Formació La
l'aprenentatge i responsabilitat.
per l'oferta que és)
Solana

Linyola

Programa "Fem
Entregar CV a C. de la Solana, 8
Persona amb coneixements informàtics per
Ocupació per a
(Tàrrega) o enviar-lo
13/04/18 crear la pàgina web i fer difusió per les xarxes
Joves" Centre de
fem@tarrega.cat (especificar
socials. Contracte a mitja jornada: 9h a 13h.
Formació La
per l'oferta que és)
Solana

Tàrrega

Amb estudis CFGM o CP. Amb nivell B2
d'anglès, preferiblement. Persona discreta,
Programa "Fem
amb iniciativa, bon aspecte, organitzada i
Entregar CV a C. de la Solana, 8
Ocupació per a
responsable. Contracte 20hores. Horari: de
(Tàrrega) o enviar-lo
Joves" Centre de
dilluns a dijous de 16 a 20h. Divendres de 9 a fem@tarrega.cat (especificar
Formació La
13h. Es treballen dos dissabtes de cada 3.
per l'oferta que és)
Solana
horari: de 9:30 a 13:30h. Duració del
contracte de 6 mesos mínim. Inici al maig.

13/04/18

Ajudant de suport

Operari Auxiliar de
Manteniment

Repartidor/a Mosso de
magatzem

Repartidor amb
carnet C + CAP

Ugell, Pla d'urgell i
13/04/18
Noguera

Fonolleres

Tàrrega

Tàrrega

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.

Programa "Fem
Entregar CV a C. de la Solana, 8 Ocupació per a
(Tàrrega) o enviar-lo
Joves" Centre de
fem@tarrega.cat
Formació La
Solana

Donar suport en la revisió i control de les
màquines i els sistemes (aire comprimit, autoPrograma "Fem
arrancament, neteja de depòsits, ventilació, Entregar CV a C. de la Solana, 8
Ocupació per a
etc.). Manteniment preventiu (revisió de les
(Tàrrega) o enviar-lo
13/04/18
Joves" Centre de
màquines en temes de pneumàtica,
fem@tarrega.cat (especificar
Formació La
hidràulica, elèctrica i neteja). Donar suport en
per l'oferta que és)
Solana
muntatges elèctrics i en instal·lacions de nova
maquinaria.

13/04/18

Imprescindible carnet de conduir B. Fer la
Entregar CV a C. de la Solana, 8
Programa
ruta de Tàrrega, Manresa, Igualada, Tàrrega.
(Tàrrega) o enviar-lo a
"30Plus" Centre
Càrrega i descàrrega del material. Horari
30plus@tarrega.cat (especificar de Formació La
laboral de 6h a 14h.
per l'oferta que és)
Solana

13/04/18

Imprescindible carnet C + CAP. No és
imprescindible tenir experiència. Bon tracte
Entregar CV a C. de la Solana, 8
Programa
amb els clients. Distribució de begudes per la
(Tàrrega) o enviar-lo a
"30Plus" Centre
província de Lleida. Idioma: Català entés.
30plus@tarrega.cat (especificar de Formació La
Horari: de 8 a 14h de dilluns a divendres.
per l'oferta que és)
Solana
30h/setmana. Valorable carnet de
carretoner.

Recepcionista

Monitor/a esportiu

Comptable àrea
fiscal

Comercial

Tapisser/a

Tàrrega

Tàrrega

13/04/18

Programa
Tasques d'arxiu i atenció al client. Requisits: Entregar CV a C. de la Solana, 8
"30Plus" i "Fem
estar a l'atur, CFGM Administratiu o CP
(Tàrrega) o enviar-lo a
Ocupació per a
Administratiu o similars. Horari de dill. a div.
fem@tarrega.cat o
Joves" Centre de
de 12h. a 15h. i de 19h. a 21h. Valorable
30plus@tarrega.cat (especificar
Formació La
coneixements de comptabilitat.
per l'oferta que és)
Solana

13/04/18

Programa
Per a treballar en un gimnàs. Horari
Entregar CV a C. de la Solana, 8
"30Plus" i "Fem
preferiblement de tardes. Dur a terme
(Tàrrega) o enviar-lo a
Ocupació per a
activitats dirigides i entrenaments personals.
fem@tarrega.cat o
Joves" Centre de
Feina estable. Requisits: estar a l'atur, CFGM 30plus@tarrega.cat (especificar
Formació La
(o superior) esportiu.
per l'oferta que és)
Solana
Formació acadèmica mínim de CFGS en
Administració. Confecció de comptabilitats i
compliment d'obligacions fiscals d'una
cartera assignada de clients.

https://bit.ly/2qja8I1

Infojobs

09/04/18

Empresa carníca d'Agramunt necessita un
repartidor que també pugui estar a la sala
d'elaboració.

https://bit.ly/2IHuul0

Infojobs

13/04/18

Experiència mínima de 3 anys. Persona amb
agilitat manual i bona memòria visual.
Resistent a la fatiga. Saber diferenciar
tonalitat de colors, mides, volums i pesos.

https://bit.ly/2JPwzN9

Infojobs

Padullés Assessors
Associats SL 10/04/18
Guissona

Silcor Carníca SL Agramunt

Tàrrega

Tècnic laboral
(suplència
maternitat)

Agroxarxa Balaguer

Aministratiu/va
compres i logística

Grupo
Restauración Bell.lloch

Atenció al client
gestió comunitats
de propietaris

Recepcionista

Auxiliar
administrativa

Proimmo Tàrrega

Tàrrega

Palau d'Anglesola

12/04/18

Persona amb Relacions Laborals i experiència
mínima de 2 o 3 anys en departament
laboral, preferentment en gestoria o
assessoria. Coneixements del Sistema Red,
Contrat@, Certific@, Siltra i Suasor.

https://bit.ly/2vjTDjW

Infojobs

11/04/18

Experiència mínima de 2 anys en lloc similar.
Nivell alt d'anglès. Experiència amb ERP, SAP.

https://bit.ly/2EMpo4B

Infojobs

https://bit.ly/2qBaitB

Infojobs

Experència en atenció al client en sector
serveis, preferiblement sector assegurances o
immobiliari. Imprescindibles sigui una
11/04/18
persona que li agradi i tingui facilitat pel
tracte i gestió de clients Carnet de conduir i
vehicle propi per a desplaçaments puntuals.

14/03/18

Balneari de Tàrrega necessita recepcionista http://www.trobarefeina.com/i
en horari nocturn, de 23 a 7h. Tasques
ndex.asp?ruta=includes/module
administratives, control d'entrades i sortides. s/ofertes/cnt_post.asp&id=2298
Incorporació immediata.
9

Trobaré Feina

17/03/18

Es busca auxiliar administrativa amb català i http://www.trobarefeina.com/i
castellà parlats i escrits correctament,
ndex.asp?ruta=includes/module
mecanografia, ofimàtica (Excel, Word), ordre s/ofertes/cnt_post.asp&id=2301
i disciplina. Treball amb equip.
7

Trobaré Feina

Cuidador/a

Comercial

Paleta

Expenedora i
atenció a cafeteria
a l'estació de servei

Cuiner/a

Sant Guim de
Freixenet

Mollerussa

Torregrossa

01/03/18

Cuidador/a per a persona gran de dilluns a http://www.trobarefeina.com/i
divendres, interna o bé dues persones. Alta ndex.asp?ruta=includes/module
en la seguretat social i Incorporació
s/ofertes/cnt_post.asp&id=2285
immediata.
6

Trobaré Feina

07/03/18

Empresa de maquinària agrícola necessita
http://www.trobarefeina.com/i
comercial per a la venda de tractors i
ndex.asp?ruta=includes/module
maquinària. Dots comercials i coneixement
s/ofertes/cnt_post.asp&id=2291
del sector. Sou fixe + comissions. Dietes i
4
vehicle a càrrec de l'empresa

Trobaré Feina

08/03/18

http://www.trobarefeina.com/i
ndex.asp?ruta=includes/module
s/ofertes/cnt_post.asp&id=2292
1

Trobaré Feina

Es necessita peó de la construcció

Urgell

Lloc de treball estable en empresa sòlida.
Persona amable, actitud positiva i entusiasta i
http://www.infofeina.com/llista
07/04/18
... que tingui disponibilitat horària. Jornada
t.php
seguida amb horaris rotatius. No
impresincible experiència.

Urgell

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/en
Enfoc 09/04/18 Persona polivalent, dinàmica i amb capacitat
foc/blog/cuinera/21408.html Associació Alba
improvisació. Disponibilitat inmendiata.
Horari: 25h setmanals de 9h a 14h.
Incorporació: Abril 2018.

infofeina

Monitor/a de lleure

Tàrrega

03/04/18

Costurer/a

Tàrrega

13/03/18

Terapèuta
Ocupacional

Personal de sala

Agramunt

Urgell

12/03/18

15/03/18

Monitoratge de nens i nenes dels Casalets,
Casalots de Quàlia, colònies i camps de
treball que es realitzen al territori. Horari:
Segons torn.

http://enfoc.cat/ca/educacia/en
foc/blog/monitora-deAssociació Alba
lleure/22642.html

Persona amb experiència en costura i maneig
http://enfoc.cat/ca/educacio/en
de màquines de cosir. Imprescindible
Associació Alba
foc/blog/costurera/21409.html
certificat de discapacitat. 20h/setmana
Per treballar d'11 a 15 hores setmanals.
Horaris indiferents segons necessitat i
disponibilitat. Sou segons conveni

http://enfoc.cat/ca/educacio/en
Enfocfoc/blog/terapeutaAssociació Alba
ocupacional/21407.html

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

Dependent/a
Pastisseria

Tàrrega

27/03/18

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.

Control de recintes

Cervera

15/04/18

Control de recintes. Jornada parcial de
4h/dia.

http://enfoc.cat/ca/educacia/en
Enfoc foc/blog/dependentaAssociació Alba
pastisseria/22583.html

https://goo.gl/u2Q7iK

FEINA ACTIVA

Professor/a de
reforç escolar

s'encarregarà de conduir les classes de reforç
que ell o ella mateix/a organitzarà en grups
segons el seu criteri: nivells, assignatures,
centre educatius, disponibilitat horària de
l'alumne...

https://goo.gl/UEvBpY

FEINA ACTIVA

Es requerei persona que estigui acostumada a
14/04/18
gestionar un equip de persones i amb
experiència en tasques agrícoles

https://goo.gl/waMCzG

FEINA ACTIVA

Guissona - El Racó
14/04/18
de les paraules

Encarregat/da de
vivers

El Palau
d'Anglesola

Soldador

Cervera

13/04/18

Soldador amb experiència per empresa de
Cervera

https://goo.gl/9JkbbP

FEINA ACTIVA

Soldador

Mollerussa

13/04/18

Les feines a realitzat seran de reforç al taller,
soldar, tallar tubs

https://goo.gl/MZsEPN

FEINA ACTIVA

Cuiner/a

Les Borges
Blanques

13/04/18

Substitució de 5 a 7 mesos . Cuiner/a per a
residència d'avis. Jornada de 4 dies a la
setmana 10h/dia.

https://goo.gl/X4cBTE

FEINA ACTIVA

13/04/18

Carga y descarga de mercancías - Ubicación
en almacén utilizando pistola de
radiofrecuencia - Preparación de pedidos

https://goo.gl/v4TLDs

FEINA ACTIVA

11/04/2018

Delineant amb titulació per empresa de
l'URgell. Tasques de realització de planos,
informes , dictàmens i valoracions.

https://goo.gl/uBntLY

FEINA ACTIVA

MOsso de
magatzem

Delineant

Socorristes

Guissona

Tàrrega

Agramunt

http://cido.diba.cat/oposicions/
7732579/3-places-de-socorrista11/04/2018 3 places socorristes per piscines municipals.
per-a-les-piscines-municipalsajuntament-dagramunt

FEINA ACTIVA

Administratiu/va
RRHH

Mollerussa- Nufri 11/04/2018

Funcions administratives pròpies d'un
Departament de RRHH

https://goo.gl/Hh5Fgj

FEINA ACTIVA

Responsable de
Manteniment

Bon Area Agrupa
04/04/2018
-Guissona-

Responsale de manteniment per botigues
bon Ârea

Enviar sol.licitud a la web:
bonarea-agrupa.com/jobs
(apartat ofertes de treball)

TOT

Es necessita xofer repartidor amb carnet C, el
CAP i targeta taco-grafo digital

Telef. 630916294

TOT

Es busca noia o senyora amb nocions de
massatge (no cal titulació) zona Tàrrega i
Guimerà. Hores convingudes i serietat

Telèfon: 622044345

TOT

Empresa elèctrica busca operaris.
Imprescindible carnet de conduir

instalacionstarrega@hotmail.co
m

TOT

Es necessita repartidor de publicitat
(buzoneo) a hores amb cotxe propi. Per la
zona de Tàrrega i rodalies

consultoria.gestio@gmail.com

TOT

Xofer

Nocions
Massatgista

Operaris

Repartidor/a
Publicitat

Pizzer/a
professional

Professor/a Escola
d'Adults

05/04/2018

Tàrrega i Guimerà 05/04/2018

05/04/2018

Tàrrega i rodalies 05/04/2018

05/04/18

Ajuntament de St.
Joan de
04/04/18
Vilatorrada

Es busca pittzzer/a professional amb
experiència en elaboració de pizza estil
Napolitana. Imprescindible estirar massa a
Telf. 685 634 097
mà. Tenir experiència en cocció de pizza
sobre pedra
Concurs oposició per a la creació d'una borsa
de professors/es per al Centre Municipal de
https://tauler.seu.cat/pagDetall
Formació de Persones Adultes. Règim Jurídic:
.do?idEdicte=149083&idens=8
Laboral Temporal - Grup de classificació: A,
21880001
Subgrup: A2 - Nivell de complement de destí:
19

TOT

TOT

Cuidador/a

Treballador /a
sectror metal·lurgic

Es busca una persona per la cura d'una
Domicili particular 05/04/2018 persona gran, de forma interna. Es demana
experiència i permís de conduir

Telef. 618 727 55

TOT

05/04/18

Es busca treballador per sector metal·lúrgic
(montador de panels i càmares frigorífiques)

maurotrebi@htomail.com

TOT

Oficial

05/04/18

Es necessita oficial especialitzat en el
muntatge de tancaments d’alumini

administracio@alutherm.net

TOT

Oficial

05/04/18

Es busca oficial per muntatge d’alumini

artferro@artferro.es

TOT

Enviar CV a:
hr.ames@ames.group

TOT

Vilasana

Operaris/es
Producció
metal·lurgica

A SIMET

Veterinari/a

Gralitat. de
Catalunya Dep.
Agricultura Balaguer-

Persona polivalent, dinàmica i amb capacitat
d'aprenentatge.Disponibilitat per treballar en
09/04/18
torns de matí, tarda i nit.Es valorarà
experiència en fàbriques de producció i
formació mecànica o similar.

Funcions del lloc:Expedició de certificats
http://agricultura.gencat.cat/w
sanitaris, moviment pecuari, permisos
eb/.content/01d’entrada de bestiar i documents de
09/04/18
departament/ofertestreball/enll
trasllats;Control de malalties de declaració
acosdocuments/2018/fitxersbin
obligatòria; Inspeccions derivades de plans de
aris/ARP154-18.pdf
control: alimentació animal, piracc,

TOT

Oficial/a 1ª
PRevejnció Activa
Forestal

Gralitat. de
Catalunya Dep.
Agricultura Solsona-

Oficial/a 1ª
PRevejnció Activa
Forestal

Dep. Agricultura
Gralitat de
Catalunya Montblanc-

Conductor carnet C

Gralitat. de
Catalunya Dep.
Agricultura Igualada-

Mecànic/a,
Mecànics toros

09/04/18

3 oficials/es de 1a prevenció activa forestal, http://agricultura.gencat.cat/w
laboral D1, al Servei de Prevenció d'Incendis
eb/.content/01Forestals.Vigilància i observació des de rutes departament/ofertestreball/enll
prèviament establertes i corregides a diari acosdocuments/2018/fitxersbin
sobre el territori assignat. Durada 3 mesos
aris/ARP150-18.pdf

TOT

09/04/18

3 oficials/es de 1a prevenció activa forestal,
http://agricultura.gencat.cat/w
laboral D1, al Servei de Prevenció d'Incendis
eb/.content/01Forestals, a Montblanc. Objecte: prevenció
departament/ofertestreball/enll
activa forestal, personal laboral, grup D1,
acosdocuments/2018/fitxersbin
amb motiu de la campanya de prevenció
aris/ARP147-18.pdf
d’incendis. Període 3 mesos

TOT

09/04/18

2 conductors/es, laboral C2, al Servei de
http://agricultura.gencat.cat/w
Prevenció d'Incendis Forestals, a Igualada,
eb/.content/01personal laboral, grup C2, amb motiu de la departament/ofertestreball/enll
campanya de prevenció d’incendis forestals acosdocuments/2018/fitxersbin
per a l’any 2018 i per un període de 3 mesos
aris/ARP140-18.pdf

TOT

Provincia de Lleida 12/04/18

Instalador/a Oficial
SYBIN -Tàrregade 1ª

12/04/18

Mecànic de carretilles elevadores.
Imprescindible experiència i coneixements
d'ofimàtica. Carnet de conduir. Cotxe i
formació a càrrec de l'empresa.

treball@tarrega.cat

TOT

Instal·lacions de llum, calefacció , gas ,
fontaneria. Horari: 09:00-13:00 / 15:0019:00h. Salari a convenir. Incorporació
immediata. Experiència demostrable en el
sector. Bona presencia.

treball@tarrega.cat

TOT

Tècnic/Enginyer
Elèctric

SYBIN -Tàrrega-

12/04/18

Realització de pressupostos, responsable de
projectes elèctrics, comandes de material,
coordinació entre empresa i client, etc. Salari
a convenir. Horari: 08:00- 13:00 / 15:00 18:00h

Perruquer/a

Guisson

12/04/18

Perruquer/a amb experiència

Interessats enviar cv a:
perruqueriatania@gmail.com

TOT

Ajudant de cuina

Claravalls

12/04/18

Ajudant de cuina per cap de setmana

Portar CV a Bar Aleix ( Claravalls)

TOT

Oficial 1 Paleteria

Tarrega i Verdú

12/04/18

Oficial 1ª de paleteria amb experiència. Zona
de Tàrrega i Verdú.

Trucar tardes de 18 a 21h
695399998

TOT

Delegat comercial
agrícola

treball@tarrega.cat

TOT

Formació Enginyeria agrícola o similar.
https://www.adeccostaffing.es/j
Lleida
Experiència com a assessor comercial
ob/delegadoa-comercial14/04/2018
Fetinagro Biotech
agrícola. Coneixements sobre els cultius de la lleida/?ID=6d02d6ed-365f-4b72zona.
8ff9-a50a86dc40b3

Mecànic industrial

Lleida
Siemens

Comercial
veterinari/a

Lleida

Cap de planta

Urgell

https://www.adeccostaffing.es/j
Experiència com a mecànic/a (industrial o de
ob/mecanicoa-siemens16/04/2018 vehicles). Valorable experiència en motors de
lleida/?ID=faa0b6e8-9b14-45f3gas.
871d-f324e2ab3f0c
https://www.adeccostaffing.es/j
Formació veterinària o enginyeria agrícola o
ob/comercial-veterinarioa16/04/2018 agrònoma. Experiència com a comercial.
lleida/?ID=4277037c-1427-4edaDisponibilitat per a viatjar.
8dcb-11a66f9b9165
https://www.adeccostaffing.es/j
Experiència en processos productius.
ob/jefea-de16/04/18
Formació en Enginyeria tècnica o mecànica. planta/?ID=1fc211bc-8d40-48258abe-f6413a92badd

ADECCO

ADECCO

ADECCO

ADECCO

Pintor/a automoció

Mosso de
magatzem

Auxiliar geriatria

Auxiliar
administratiu

Soldador MIG-MAG
TIG

Lleida

Experiència com a pintor/a i reparació de https://www.adeccostaffing.es/j
16/04/18 xapa en automoció. Disponibilitat de realitzar ob/pintora-lleida/?ID=b0d16e9ctorns.
6528-4fec-b720-3c0c9d3976ff

ADECCO

Lleida

16/04/18

https://www.adeccostaffing.es/j
Experiència com a mosso de magatzem. Molt
ob/mozoa-almacenvalorable coneixements de mecànica o
lleida/?ID=55102c19-e49e-4455electricitat.
be98-67c6df83a59a

ADECCO

15/04/18

Experiència laboral com auxiliar de geriatría https://www.adeccostaffing.es/j
en residència. Formació relacionada amb el
ob/auxiliar-de-geriatrialloc de treball. Disponibilitat per treballar els segria/?ID=97a5a719-c4ad-4c68caps de setmana.
8d26-f0a53cdcf534

ADECCO

15/04/18

Experiència en administració. Gestió de
comunitats i assegurances.

https://www.adeccostaffing.es/j
ob/auxiliar-administrativoa-paratarrega/?ID=22c0c909-1d49419f-a0ff-7b7fbec69270

ADECCO

09/04/18

Experiència mínima de 3 anys com a
soldador/a TIG-MIG-MAG. FP Metall i/o
similars. Carnet de carretoner /a i de pont
grua en vigor. Formació PRL de treballs en
alçades.

https://secure.eurofirms.cat/Are
aPrivada/Oferta/Soldadora_TIG_
o_electrode__Professions_Arts_
i_Oficis-TARREGA/059-003703

EUROFIRMS

Segrià

Tàrrega

Tàrrega

Operari/a
carretoner/a

Lleida

09/04/18

Experiència de dos anys com a operari /a carretoner /a. ESO finalitzada. Carnet
carretoner /a en vigor.

Frigorista

Lleida

09/04/18

Experiència mínima demostrable com a
frigorista. EGB / ESO finalitzada.

https://secure.eurofirms.cat/Are
aPrivada/Oferta/Carretonera_to
rero__Compres_Logistica_i_Ma
gatzem-LLEIDA/148-000589
https://secure.eurofirms.cat/Are
aPrivada/Oferta/Frigorista__Pro
fessions_Arts_i_OficisLLEIDA/148-000536

EUROFIRMS

EUROFIRMS

Electromecànic/a

Cuiner/a

Comercial fusta i
complements

Tramitador/a PAC

Enginyer/a tècnic

Encarregat/da de
producció

Bellpuig

Mollerussa

Golmès

Lleida

Artesa de Lleida

Aitona

09/04/18

https://secure.eurofirms.cat/Are
Experiència mínima demostrable de 2 anys.
aPrivada/Oferta/Electromecanic
CFGS en Manteniment Industrial i/o
a__Professions_Arts_i_OficisElectromecànica.
BELLPUIG/059-003782

EUROFIRMS

09/04/18

Experiència prèvia mínima de 3 a 5 anys en https://secure.eurofirms.cat/Are
cuina i gastronomia. CFGM/CFGS en cuina i aPrivada/Oferta/Cuinerachef__T
gastronomia i/o hostaleria. Imprescindibles
urisme_I_Restauracioconeixements en cuina mediterrània.
MOLLERUSSA/059-003680

EUROFIRMS

09/04/18

10/04/18

11/04/18

11/04/18

Experiència mínima demostrable com a
comercial i/o tècnic/a de venda. ESO
finalitzada. Valorable presentar estudis
relacionats.

https://secure.eurofirms.cat/Are
aPrivada/Oferta/Comercial__Co
mercial_i_Vendes-GOLMES/059003654

EUROFIRMS

Experiència mínima demostrable de 2 anys https://secure.eurofirms.cat/Are
com a tramitador /a. Enginyeria Tècnica
aPrivada/Oferta/Administratiuva
Agrònoma o Diplomat /da en Ciències
_comercial__Administracio_de
Ambientals.
mpreses-LLEIDA/148-000552

EUROFIRMS

Experiència de més de 2 anys com a
Enginyer/a Tècnic/a Industrial en producció
i/o com a encarregat del personal de la
planta. Enginyeria Superior Industrial
(finalitzada) o similar. Coneixements en
mètodes de l'anàlisi i síntesi, així com eines
de les matemàtiques, estadística, física i les
ciències socials.
Experiència mínima demostrable realitzant
tasques en direcció de producció,
preferentment en el sector alimentari. Grau
Superior en especialització Industrial o
similar.

https://secure.eurofirms.cat/Are
aPrivada/Oferta/Enginyera_indu
strial__Enginyers_i_TecnicsARTESA_DE_LLEIDA/148-000546

EUROFIRMS

https://secure.eurofirms.cat/Are
aPrivada/Oferta/Encarregatda__
Qualitat_produccio_IDAITONA/148-000606

EUROFIRMS

Administrativa de
facturació

Lleida

12/04/18

Titulació CFGS Adminitsració amb experiència http://www.infofeina.com/llista
en lloc similar i nivell mig en anglès.
t.php#

Infofeina

Administratiu

Lleida

11/04/18

Titulació CFGM Administració experiència 1 http://www.infofeina.com/llista
any en comptabilitat i nivell mig anglès.
t.php#

Infofeina

