BUTLLETÍ D'OFERTES
12 de JUNY de 2017
OFERTA DE FEINA

EMPRESA - LLOC

DATA

REQUISITS, PERFIL SOL·LICITAT, DESCRIPCIÓ

ACCÉS A L'OFERTA

ORIGEN

30/05/17

Botiga de roba de dona precisa incorporar una
Referència: 08330/176. https:
persona amb experiència en botiga de roba. Es
//4dec.
valorarà experiència com a encarregat de botiga. Torn co/ofertaempleo/dependiente-apartir de dilluns a dissabte.
tiendaropa-igualada_14P13

TOT

30/05/17

Bases i convocatòria de dues places de socorristes per
BASES I SOL·LICITUD: http://bop.
les piscines municipals de Maldà per la temporada d’
diputaciolleida.cat/fac
estiu de 2017. Títol de socorrista aquàtic, Certificat de
es/consultaF/servlets/donarEdict
la inscripció en el Registre Oficial de Professionals de l’
e/?id=2017_103_3865
Esport. ESO o assimilable.

TOT

Comptable a l'Anoia Comarca de l'Anoia

30/05/17

Empresa de l´Anoia busca comptable financer per ferse càrrec del departament comptable. La persona
candidata ha de ser qualificada, experimentada i
motivada

http://www.trobarefeina.
com/ind ex.asp?
ruta=includes/modules/of
ertes/cnt_post.asp&id=20800

TOT

Encarregat de finca

Lleida

01/06/17

Formació professional en l'àmbit agrari amb carnet
fitosanitari. Disposar experiència en el sector agrari i
carnet de cotxe.

https://www.optima.cat/ofertesfeina/435/encarregatda-de-finca

OPTIMA

Delegat comercial

Lleida

05/06/17

Titulació enginyeria agrícola o similar. Carnet de cotxe https://www.optima.cat/ofertesi vehicle propi. No es demana experiència
feina/438/delegatda-comercial

OPTIMA

Enginyer de
producte

Anglesola

01/06/17

Dependent/a Botiga
Roba Igualada
2 Places de
Socorrista per
activitats d'estiu a
les Piscines
Municipals

ADECCO Igualada

Ajuntament de
Maldà

Titulació enginyeria industrial o tècnic industrial,
especialitat mecànica. Experiència valorable.
Coneixements en soliworks.

https://www.optima.cat/ofertesfeina/436/enginyer-de-producteprojectista-mecanic

OPTIMA
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1/06/17

Titulació tècnica indiferent tipus de formació, amb alt
nivell anglès i valorable bon nivell francès. Noes
demana experiència

https://www.optima.cat/ofertesfeina/437/comercialinternacional-amb-inici-en-backoffice

OPTIMA

01/06/17

Empresa estable necessita incorporar a un /a
carretoner. Funcions: Preparació de comandes,
càrrega i descàrrega de materials, ús de PDA,
ubicació, etc.

973117004

TOT

ADDECO TT, SA
Cervera

01/06/17

Empresa de Cervera busca operaris/es amb
experiència amb màquines de cosir, owerlok i plana.
Realitzaran tasques de confecció de peces, tall,
control de qualitat

973501536 (Ana / Elena)

TOT

Enginyer de
Producció (Lean,
Mapex)

CAG BONAREA GUISSONA

01/06/17

Ofertes del mes de JUNY del Grup Alimentari
Guissona (Bon Àrea-CAG)

https://www.cag.es/grup/catala/
treball.asp

TOT

Comercial per a
gestió de compres i
ventes

CAG BONAREA GUISSONA

01/06/17

Ofertes del mes de JUNY del Grup Alimentari
Guissona (Bon Àrea-CAG)

https://www.cag.es/grup/catala/
treball.asp

TOT

Gestor per
correduria
d'Assegurances

CAG BONAREA GUISSONA

01/06/17

Ofertes del mes de JUNY del Grup Alimentari
Guissona (Bon Àrea-CAG)

https://www.cag.es/grup/catala/
treball.asp

TOT

Oficial
manteniment
industrial

CAG BONAREA GUISSONA

01/06/17

Ofertes del mes de JUNY del Grup Alimentari
Guissona (Bon Àrea-CAG)

https://www.cag.es/grup/catala/
treball.asp

TOT

02/06/17

Es precisa incorporar una persona per realitzar
enquestes a possibles clients d’audiòfons. Inici: 12 de
juny (Campanya estable sense data de finalització).
Horari de dilluns a dijous de 9:45h a 13h.

YOBALIA https://goo.gl/CPxMOa

TOT

02/06/17

Creació d'una borsa de treball, d’auxiliars
administratius, subgrup C2 per a la provisió, de
caràcter temporal, de les possibles vacants o
substitucions. ESO. Nivell C. Carnet B i cotxe.

BASES I SOL·LICITUD: https:
//tauler.seu.cat/inici.do?ide
ns=4310160009

TOT

Comercial
internacional amb
inici de Back office

Anglesola

Carretoner

Gestionada per
Randstad, ETT, SA

Operari/a Empresa
Tèxtil

Enquestador

ADDECO LLEIDA

Borsa de Teball de
Places d'Auxiliar
Administratiu

Ajuntament de
Passanant i Belltall
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https://www.psique.info/web.
Es busca èrsona per fer tasques de màrqueting online,
asp?
fer atenció al client, assessor d'imatge, etc.
mod=ofertes&id=000682951746
&detall=4

Perfil sector turístic

Delta media a
Lleida

07/06/17

Gestor comercial
nacional

Lleida

05/06/17

Titulació CFGS Transport i logística o ADE /
Empresarials, domicni paquet office i experiència
sector transport.

http://www.montanessole.
com/ca/oferta.php?id=980

MONTAÑES I
SOLE

Formador en
selecció personal

Lleida

03/06/17

Titulació Grau en relacions laborals, social, psicologia,
química. Conèixer les formes de reclutament. Bon
nivell anglès.

http://www.infofeina.
com/empresa-montanes-i-sole5648.html

INFOFEINA

Gestor magatzem

Tàrrega

08/06/17

Recepció de material, ubicació de producte al
magatzem, preparació de comandes.

goo.gl/DA2AqY

FEINA ACTIVA

Operaris

Artesa de Segre

30/05/17

PSIQUE

http://www.imancorp.
Operaris dels sectors del metall, la fusta i alimentacio.
es/esp/31/9360/job/detalleTorns rotatius. Jornada completa. Experiència en
oferta/operariosas-artesa-segre.
treball en cadena.
html

IMAN
TEPORING

http://www.imancorp.
es/esp/31/5499/job/detalleoferta/soldadora-tig-mig-tuberiatarrega.html

IMAN
TEPORING

Soldador TIC, MIG i
tuberia

Tàrrega

25/05/17

Experiència en el setor del metall i soldadura: TIC,
MIG, ELECTRODO INOX, ALUMINI I FERRO

Auxiliar
administratiu en
Angles

Anglesola

19/05/17

Auxiliar administratiu amb nivell elevat d'angles. FP o
GS en administracio. Disponibilitat de cotxe i
residència pròxima a tarrega

https://soft.socialsic.
com/socialsic/entitats/tbl_prosp
eccio.html?obj=1000013

IMAN
TEPORING

2 Peó de la
construcció

Tornabous

08/06/17

Ajudar el paleta en treballs de paleteria, rehabilitació
d'edificis, urbanització de carrers... Disponibilitat de
viatjar per Catalunya.

https://goo.gl/anixdH

FEINA ACTIVA

https://goo.gl/fTDqQi

FEINA ACTIVA

https://goo.gl/J1DNlU

FEINA ACTIVA

2 Paleta Oficial 1A

Tornabous

08/06/17

Treballs de paleteria , rehabilitació d'edificis,
urbanització de carrers... Disponibilitat de viatjar per
Catalunya.

Director/a
comercial amb
idiomes

Tàrrega - Wi do It
Group SL

07/06/17

Contacte telefònic amb clients i ampliació de la
cartera de clients a nivell internacional.
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Recanvista

PLant controler
Altech

Gestor banca
Personal Caixa Bank

Solddor

Vallfogona de
Balaguer

Tarrega

Tàrrega

Tàrrega

07/06/17

Aprovisionament de material i recanvis a taller. Gestió de comandes. - Control estoc del material.

https://goo.gl/N1fDGy

FEINA ACTIVA

06/06/17

Elaboracio de pressupostos i pronostics, realitzar
tasques i tancaments mensuals, elaborar reporting
mensual, etc...

https://www.randstad.
es/candidatos/ofertasempleo/oferta/plant-controlleraltech-tarrega-lleida-659850/

randstad

09/06/17

Estudis universoitaris, disponibilitat geogràfica i
imprescindible domini del castellà i català.

https://www.randstad.
es/candidatos/ofertasempleo/oferta/gestora-bancapersonal-caixabank-tarregatarrega-lleida-665543/

randstad

08/06/17

Soldador de fil. Tasques: interpretacio de plànols,
utilitzacio de la sisalla, plegadora, mola, soldadora i fil.

https://www.randstad.
es/candidatos/ofertasempleo/oferta/soldadoratarrega-lleida-662915/

randstad

randstad

Operari envasador

Tàrrega

07/06/17

Envasadors perplanta fruticola. Disponibilitat de
vehicle, incorporacio inmediata.

https://www.randstad.
es/candidatos/ofertasempleo/oferta/operarioaenvasadora-tarrega-lleida661403/

Depedent/a

Agramunt/ Celler
Cal Peret

12/06/17

Persona amb ganes de treballar per realitzar tasques
d'atenció als clients a una tenda de vins.

Enviar CV calperet@live.com

Torner/a fresador/a
CNC

Mollerussa

07/06/17

Fabricació de peces amb torn convencional i
especialitzat - Introducció de paràmetres

https://goo.gl/dnDLn6

FEINA ACTIVA

Operari de neteja

Cervera

07/06/17

Operari/a amb el certificat de discapacitat mínim dels
33%. Funcions de neteja de les intal·lacions.

https://goo.gl/zpLAVk

FEINA ACTIVA

05/06/17

Atencio telefònica, gestio de comandes, recerca de
proidors de fabricacio, suport ad ministratiu
comercial. Nivell elevat d'angles, residència màxim 2
km de Tàrrega.

https://www.randstad.
es/candidatos/ofertasempleo/oferta/administrativoadep-exportacion-logisticatarrega-lleida-658918/

randstad

Administratiu al
departament
d'exportacio de
logiatica.

Tàrrega
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https://www.randstad.
es/candidatos/ofertasempleo/oferta/operarioamaquinas-tarrega-lleida-657405/

Randstad

Operari de màquina

Tàrrega

05/06/17

Alimentacio de maquinaria, parametritzacio, control
de qualitat, càrrega i descàrrega.

Operari/a Reciclatge
Plàstic -Balaguer-

Gestionada per
ASPID

05/06/17

Reparació de contenidors i altre material de plàstic
Experiència requerida: No necessària Jornada:
Intensiva de 7h a 16h (1 hora per dinar)

emitjans@aspid.cat (ASPID: http:
//www.aspid.cat/serveis/ofe rteslaborals-actives)

TOT

05/06/17

Formació requerida: PRL del metall i carnet
carretoner. Experiència requerida: En tasques similars
2 anys.Jornada: Completa Observacions: Tasques de
soldadura,reparacions elèctriques i manteniment
industrial.

prospeccio@aspid.cat(ASPID:
http://www.aspid.
cat/serveis/ofertes-laboralsactives)

TOT

05/06/17

Empresa estable necessita incorporar un/a operari/a
de màquines. Funcions: Alimentació de la màquina,
parametrització , control de qualitat, càrrega i
descàrrega, etc

973117004

TOT

05/06/17

Es precisa un Administratiu pel Departament de
Logística / Exportació. Funcions: atenció telefònica,
gestió de comandes, cerca de proveïdors de
fabricació, suport administratiu als comercials.
Imprescindible bon nivell d'anglès i experiència

973117004

TOT

Operari
Manteniment
Industrial - Plà
d'Urgell -

Gestionada per
ASPID

Operari/a
Maquinista

Gestionada per
Randstad, ETT, SA

Administratiu/va
Dep.Exportació

Muntador de
finestres de fusta

Carretoner

DISSENYADOR/A
GRÀFIC/A

Gestionada per
Randstad, ETT, SA

Gestionada per
IMO Lleida

Tàrrega

Pla d'Urgell

05/06/17

Persona amb experiència en el muntatge de finestres
http://talent.globalleida.org/serv
de fusta en obra. És possible que en ocasions s'hagi de
eis/intermediaciodesplaçar fora de la província. 2 vacants. Experiència
laboral/ofertesde-treball
1 anys. Sou 1.100 e. aprox. Permís de conduir B.

01/06/17

Prepracio comandes, càrrega i descarrega de material,
us de la PDA. Carnet de carretoner.

https://www.randstad.
es/candidatos/ofertasempleo/oferta/carretoneratarrega-lleida-651708/

Randstad

06/06/17

Millorar la imatge corporativa de l'empresa, web,
producte, presentacions, xarxes socials, etc. Cicles
Formatius de Grau Superior amb titulació de Arts
Gràfiques (valorable)

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

InfoFeina

TOT
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PLANT CONTROLLER
ALTECH

Gestionada per
Randstad, ETT, SA

Operari
Agrícola/Encarregat Gestionada per
de finca
IMO Lleida

06/06/17

Important empresa del sector de l'automoció
requereix la incorporació d'un Controller Industrial
per realitzar el seguiment intern de la gestió
econòmica de la Planta, anticipar i preveure la
evolució dels resultats i recolzament a Direcció

973117004

TOT

06/06/17

Aspectes a valorar: persona amb iniciativa, empenta,
organitzada, que tingui capacitat de lideratge i
http://talent.globalleida.org/serv
autoritat, dinàmica i resolutiva, amb visió de futur.
eis/intermediacioContracte: Indefinit a temps complert. Horari flexible.
laboral/ofertesde-treball
Experiència 3 anys.

TOT

06/06/17

Es requereix psicòleg interessat en realitzar 11 hores
setmanals a una residència d'avis.

TOT

Participar de les tasques de la tenda en funció de les
seves necessitats: Obertura i tancament de la tenda,
http://www.infofeina.com/llistat.
recepció de mercaderia, comandes de material de us
php
intern, imatge de tenda, tramitació de la
documentació associada a la venda i postvenda.

Mollerussa
ABD ASSOCIACIÓ

Psicòleg Residència BENESTAR I
DESENVOLUPAM
d'Avis

WWW.HACESFALTA.ORG
(https://goo.gl/nr9tXP

ENT

COMERCIAL BOTIGA
VODAFONE

Balaguer

07/06/17

Promotor de
Perfumeria

NEW LINE LLeida

07/06/17

Es busca promotor/a per producte de perfumeria.
Dies: 9,10,16,17 de juny. Horari: 6H

YOBALIA https://goo.gl/OXhhpb

TOT

07/06/17

Es cerca un/a ORIENTADOR/A - INSERTOR/A
LABORAL, a jornada parcial a l'Agència de
Desenvolupament Local de Solsona i Cardona. Estudis
universitaris de l'àmbit social. Coneixement Galileu i
espai telemàtic Sistema Nacional Ocupació

BASES I SOL·LICITUD: https:
//www.ajsolsona.
cat/ca/lajuntament/oferteslaborals

TOT

30/05/17

Empresa dedicada a les exportacions busca una
administratiu/va a mitja jornada de tardes. Nivell alt
de francès i 3 anys mínims d'experiència
d'administrativa

http://www.trobarefeina.
com/index.asp?
ruta=includes/modules/ofertes/c
nt_post.asp&id=20805

TOT

Orientador/a Insertor/a Laboral

ADMINISTRATIU

Ajuntament de
Solsona

Mollerussa

Infofeina
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Auxiliar Biblioteca

Ajuntament de
Torà

Soldador/a

Randstad ETT, SA
TÀRREGA

Operari envasador
de fruita

Borsa de Treball de
Places de Tècnic/a
en gestió Energètica
Comarcal

Randstad ETT, SA
TÀRREGA

CC SEGARRA

08/06/17

Es convoca una plaça d’AUXILIAR DE BIBLIOTECA fins el
31/07/2017. La jornada de treball es desenvoluparà a les
piscines municipals, atès que es realitza l’activitat de
“bibliopiscina”

www.tora.cat

TOT

08/06/17

Empresa estable necessita incorporar a soldadors/es
de fil. Funcions: interpretació de plànols, ús de cisalla,
plegadora, mola, soldadura fi

973117004

TOT

08/06/17

Empresa estable del sector fructícola precisa
incorporar operaris/es per envasar el producte.
Requisits: - Disponibilitat horària - Disponibilitat de
incorporació immediata - Carnet de conduir i vehicle
propi

973117004

TOT

08/06/17

Creació d’una borsa de treball de Tècnic/a en gestió
energètica comarcal de l’Àrea Tècnica i Territorial del
Consell Comarcal de la Segarra. Interí o temporal. FPGS
Edificació i obra civil, Energia i aigua o equivalent. Nivell C.
Carnet B i cotxe

BASES I SOL·LICITUD: https://tauler.
seu.cat/inici.do?ide ns=8103260009

TOT

TOT

Plaça de Tècnic/a
d'Administració
General

Ajuntament de
Bellpuig

08/06/17

Convocatòria per proveir una plaça de Tècnic/a d’
BASES I SOL·LICITUD: http://bop.
administració general (TAG), àrea de secretaria, amb
diputaciolleida.cat/fac
caràcter interí. Llicenciatura en Dret, en Ciències Polítiques
es/consultaF/servlets/donarEdict e/?
i de l'Administració, o el títol de grau corresponent. Nivell C
id=2017_101_3798
de català.

Teleoperador OAC

ADESLAS
SegurCaixa -Tàrrega

09/06/17

ESO. Experiència mínima 1 any. Coneixements mínims
d'Office. Perfecte domini castellà i català. Funcions:
realització de trucades per la venta de seguros.

https://goo.gl/q4JOsi

Infojobs

08/06/17

CFGM Electromecànica o similar. Coneixements
d'hidràulica, neumàtica, mecànica e interpretació de
plànols. Experiència prèvia en muntatge d'equips
industrials. Disposar del Carnet de pont grua.

https://goo.gl/HOzyxo

Infojobs

08/06/17

Preferentment batxillerat, CFGM o CFGS. Català i
castellà parlats. Experiència mínims 3 anys en botiga
com auxiliar amb pràctica en secció de frescos,
especialista o professional del punt de venta.

https://goo.gl/QaCmTM

Infojobs

Muntador/a
mecànic elèctric

Responsable d'Área

Urgell

Caprabo - Tàrrega
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08/06/17

CFGM Manteniment de vehícles. Experiència en
gestió de magatzem i producte. Es valora experiència,
formació o coneixements relacionats amb
l'automoció.

https://goo.gl/OI7uhV

Infojobs

Ondara LogísitcaTàrrega

08/06/17

ESO. Experiència: trasnport de mercaderies,
manteniment en general de vehícles, en rutes
internacionals, transport frigorífic. Tenir carnet C1+ E,
CAP i tarjeta de conductor.

https://goo.gl/6tflDv

Infojobs

Administratiu/va

Cervera

08/06/17

CFGS. Nivell mitg d'anglès. Valorable coneixements
d'Autocad.

https://goo.gl/UxlXtb

Infojobs

Adjunt de direcció

Gestoria Cebollero Cervera

08/06/17

Estudis ADE o similars. Coneixements d'ànglès,
francès, informàtica i marketing i relacions públiques.

https://goo.gl/lJnbjP

Infojobs

Tècnic en
electrònica

Sistemes
Electrònics Progrés,
SA- Bellpuig

08/06/17

CFGM Electrònica. Funcions: montatge de
components electrònics a plaques, soldadura,
electrònica,...

https://goo.gl/3pssRx

Infojobs

Electricista

Anoia

09/06/17

Es necessita electricista per realitzar el manteniment i
logística dels locals de la pròpia empresa

608 630 360 (ALEX)

TOT

Personal per
magatzem

Correus Igualada

09/06/17

Falta personal per a magatzem

Enviar C.V al apartat de correus 295
d'Igualada

TOT

Massatgista
Professional

Anoia

09/06/17

Es necessita una massatgista professional a hores
convingudes

TEL. 93 803 07 20

TOT

Perruquera

Tàrrega

09/06/17

Es necessita perruquera, com a mínim 3 anys
d'experiència

636904566

TOT

Oficial

Tàrrega

09/06/17

Es precisa oficial de serralleria metàl·lica

649658992

TOT

Gestor de
magatzem

AD Masanés SA Tàrrega

Conductor trailer
rutes internacionals
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Administratiu de
trànsit d'agrupatge

Ondara logística Tàrrega

09/06/17

ESO. Francès nivell ALT (imprescindible) - Anglès nivell
ALT (valorable). Iniciativa.
Capacitat d'improvisació per la resolució d'incidències

https://goo.gl/L7cbfc

Infojobs

Tècnic gestió de
qualitat

Ros Roca, SA Tàrrega

09/06/17

Enginyer Tècnic - Industrial, experiencia en OEM.
Imprescindible domini d'anglès, i francès valorable

https://goo.gl/QmH4Z3

Infojobs

09/06/17

Estudis ESO, CFGM o batxillerat. Entre 18 a 29 anys.
Inscrits al SOC. Formació a càrrec de l'empresa. Amb
carnet carretoner i experiència.

Interessats enviar CV:
fem@tarrega.cat

Programa Fem
Ocupació per a
Joves

Interessats enviar CV:
fem@tarrega.cat

Programa Fem
Ocupació per a
Joves

Carretoner

Agramunt

Ajudant electricista

Tàrrega

09/06/17

Estudis ESO, CFGM o batxillerat. Entre 18 a 29 anys.
Inscrits al SOC. Formació a càrrec de l'empresa.

Ajudant de
mecànica

Tàrrega

09/06/17

Estudis CFGM Electromecànica. Entre 18 a 29 anys.
Inscrits al SOC. Formació a càrrec de l'empresa.

Interessats enviar CV:
fem@tarrega.cat

Programa Fem
Ocupació per a
Joves

Recepcionista

Tàrrega

09/06/17

Estudis ESO, CFGM o batxillerat. Entre 18 a 29 anys.
Inscrits al SOC. Formació a càrrec de l'empresa.

Interessats enviar CV:
fem@tarrega.cat

Programa Fem
Ocupació per a
Joves

Interessats enviar CV:
fem@tarrega.cat

Programa Fem
Ocupació per a
Joves

Ajudant de cuina

Restaurant Tàrrega

09/06/17

Estudis ESO, CFGM o batxillerat. Entre 18 a 29 anys.
Inscrits al SOC. Formació a càrrec de l'empresa.

Cambrer/a

Restaurant Tàrrega

09/06/17

Estudis ESO, CFGM o batxillerat. Entre 18 a 29 anys.
Inscrits al SOC. Formació a càrrec de l'empresa.

Interessats enviar CV:
fem@tarrega.cat

Programa Fem
Ocupació per a
Joves

Interessats enviar CV:
fem@tarrega.cat

Programa Fem
Ocupació per a
Joves

Interessats enviar CV:
fem@tarrega.cat

Programa Fem
Ocupació per a
Joves

Mosso de
magatzem i
repartidor material
construcció

Tàrrega

09/06/17

Estudis ESO, CFGM o batxillerat. Entre 18 a 29 anys.
Inscrits al SOC. Formació a càrrec de l'empresa. Torn
de matí

Manobre amb
carnet grua i PRL

Tàrrega

09/06/17

Estudis mínim d'ESO. Entre 18 a 29 anys. Inscrits al
SOC. Formació a càrrec de l'empresa.
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Ajudant de tècnic
en empresa d’
informàtica
Monitor/a
d'activitats de lleure
infantil

Tàrrega

Tàrrega

09/06/17

Estudis mínim d'ESO. Entre 18 a 29 anys. Inscrits al
SOC. Formació a càrrec de l'empresa.

Interessats enviar CV:
fem@tarrega.cat

Programa Fem
Ocupació per a
Joves

09/06/17

Estudis ESO, CFGM o batxillerat. Entre 18 a 29 anys.
Inscrits al SOC. Formació a càrrec de l'empresa. Es
valorarà tenir el títol de Monitor/a d'Activitats de
Lleure Infantil i Juvenil.

Interessats enviar CV:
fem@tarrega.cat

Programa Fem
Ocupació per a
Joves

Interessats enviar CV:
fem@tarrega.cat

Programa Fem
Ocupació per a
Joves

Soldador de
manteniment
industrial

Tàrrega

09/06/17

Estudis ESO, CFGM o batxillerat. Entre 18 a 29 anys.
Inscrits al SOC. Formació a càrrec de l'empresa. Es
valorarà tenir mínima experiència amb la utilització de
la mola per sanejar i desbravar peces.

Ajudant servei
postvenda

Tàrrega

09/06/17

Estudis CFGM Instal.lacions elèctriques i
automàtiques. Entre 18 a 29 anys. Inscrits al SOC.
Formació a càrrec de l'empresa.

Interessats enviar CV:
fem@tarrega.cat

Programa Fem
Ocupació per a
Joves

Mosso de
magatzem i
repartidor material
construcció

Tàrrega

09/06/17

Estudis ESO, CFGM o batxillerat. Entre 18 a 29 anys.
Inscrits al SOC. Formació a càrrec de l'empresa. Torn
de matí

Interessats enviar CV:
fem@tarrega.cat

Programa Fem
Ocupació per a
Joves

Interessats enviar CV:
fem@tarrega.cat

Programa Fem
Ocupació per a
Joves

Manobre amb
carnet grua i PRL

Tàrrega

09/06/17

Estudis mínim d'ESO. Entre 18 a 29 anys. Inscrits al
SOC. Formació a càrrec de l'empresa.

Monitor/a
d'activitats
esportives dirigides

Tàrrega

12/06/17

Estudis mínim d'ESO. Entre 18 a 29 anys. Inscrits al
SOC. Experiència en zumba, hip hop, o altres
activitats dirigides

Interessats enviar CV:
fem@tarrega.cat

Programa Fem
Ocupació per a
Joves

Dependent/a

Tàrrega

06/06/17

Dependenta botiga de peces de vestir, atenció al
client, bona venedora.

https://goo.gl/WLjdv1

FEINA ACTIVA

Repartidors en
motocicleta

Tàrrega

06/06/17

Repartir menjar a domicili. Treball temporal, horari de
12-16h i de 20-24 h.

https://goo.gl/MxULCK

FEINA ACTIVA

OPERARI D'
INSTAL·ACIONS

Tàrrega

18/05/17

Reparacions i instal·lacions de lampisteria, gas
electricitat, climatització, domòtica, etc. Es valorarà
experiència mínima de 12 mesos. Tàrrega i provincia.

treball@tarrega.cat

OcupacióTRRG
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Personal seccions
de frescos

Bon Preu - Tàrrega

31/03/17

Peixateria, Carnisseria, Xarcuteria, Fleca i Fruita.
Atenció clients i funcions pròpies com muntar parada,
elaborar producte, col·locar gènere, ordenar i netejar
la secció. Contracte indefinit. Es demana actitud
positiva, consciència d'equip i eficiència.

Perruquera

Tàrrega

12/06/17

Funcions pròpies. Mínim 3 anys d'experiència

Tel. 636904566

LA BOIRA

Oficial de Serralleria
metel·lica

Tàrrega

12/06/17

Funcions pròpies. Mínim 3 anys d'experiència

Tel.649658992

LA BOIRA

Operari

Tàrrega

12/06/17

Noi amb experiència en plaques de cartró/ guix tipus
pladur.

Tel. 616941525

LA BOIRA

Oficial de
climatització i
electricitat

Lleida

04/06/17

FP de electricitat i/o fred, calor o similars. Experiència
en el sector

https://ofertas.adecco.
es/Candidato/ofertas/Ofertas.
aspx?Id_Oferta=221230

ADECCO

04/06/17

Imprescindible carnet de conduïr C1. Experiència
demostrable en el transport de vidre. Valorable
persona amb experiència en tasques de tall i/o polir el
vidre.

https://ofertas.adecco.
es/Candidato/ofertas/Ofertas.
aspx?Id_Oferta=231185

ADECCO

04/06/17

Experiència demostrable com a cambrer/a.
Disponibilitat horària de dilluns a siumenge
(jornades rotatives)

https://ofertas.adecco.
es/Candidato/ofertas/Ofertas.
aspx?Id_Oferta=232099

ADECCO

https://ofertas.adecco.
es/Candidato/ofertas/Ofertas.
aspx?Id_Oferta=236141

ADECCO

Conductor/a camió

Camarera/o 20h
setmanals

Lleida

Lleida

Interessats enviar CV:
treball@tarrega.cat

OcupacióTRRG

Delineant
Projectista

Lleida

04/06/17

Experiència mínima de 2 anys en lloc similar. Domini
d'Autocad 2D/3D, SolidWorks. Se valorarà el domini
d'altres programes d'enginyeria mecànica.
Disponibilitat per viatjar. Imprescindible anglès.

Administratiu/va

La Segarra

07/06/17

Nivel mig d'anglès. Valorable coneixements d'Autocad

https://ofertas.adecco.
es/Candidato/ofertas/Ofertas.
aspx?Id_Oferta=240185

ADECCO

Carretiller/a /
Mosso/a magatzem

Mollerussa

07/06/17

Experiència en preparació de comandes amb
radiofreqüència. Carnet de carretilla frontal i
transpalet elèctric vigent i experiència en l'ús.

https://ofertas.adecco.
es/Candidato/ofertas/Ofertas.
aspx?Id_Oferta=239918

ADECCO

08/06/17

Imprescindible experiència en el sector de la logística,
el transport i la paqueteria.

https://ofertas.adecco.
es/Candidato/ofertas/Ofertas.
aspx?Id_Oferta=238563

ADECCO

Personal de logística

Lleida
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