
OFERTA DE FEINA EMPRESA - LLOC DATA
REQUISITS, PERFIL SOL·LICITAT, 

DESCRIPCIÓ
ACCÉS A L'OFERTA ORIGEN

Auxiliar de clínica Tàrrega 06/11/2019

Clínica dental necessita auxiliar. 
Funcions: recepció, atenció 

telefònica, gestió de l'agenda i altres 
tasques d'auxiliar de clínica.

https://cutt.ly/keT7keO Trobaré feina

Repartidor Tàrrega 24/09/2019
Forn de pa necessita un repartidor/a 

a jornada complerta, en horari de 
matí.

https://cutt.ly/Lef2gJN Trobaré feina

BUTLLETÍ D'OFERTES
11 de novembre de 2019

matí.

Repartidors Tàrrega 15/09/2019

Empresa de repartiment necessita 
incorporar repartidors/es a temps 
parcial de les 5:30 a les 8:30h del 
matí. Imprescindible cotxe propi.

https://cutt.ly/mef26IU Trobaré feina

Ajudant de florista Mollerussa 17/10/2019
Es necessita ajudant de florista per a 

la campanya de Tots Sants.
https://cutt.ly/befNcju Trobaré feina

Conductor Ivars d'Urgell 12/10/2019
Empresa d'Ivars d'Urgell necessita 

xofer amb carnet C i C+E i carnet de 
carretó elevador.

http://tuit.cat/7NtET Trobaré feina

Auxiliar administratiu Mollerussa 10/10/2019
Centre d'estudis necessita auxiliar 
administratiu/va amb experiència 

per treballar a les tardes.
http://tuit.cat/U5STt Trobaré feina



Tècnic informàtic de camp Pla d'Urgell 07/11/2019

Reparació d'equips informàtics, la 
posada en marxa de diferents 

sistemes operatius i del configurat i 
cablejat de xarxes i videovigilància. 

Alhora haurà de realitzar 
manteniment informàtic de la 
cartera de clients resolvent les 

possibles averies.

https://cutt.ly/QegqIif Infofeina

Soldador/a Urgell 07/11/2019

Empresa dedicada a la fabricació i 
reparació de carrosseries per 

camions, ubicada a Golmés, que 
actualment té la necessitat 

d'incorporar un Soldador/a per la 
zona de Golmés.

https://cutt.ly/UegetT6 Infofeina

zona de Golmés.

Operari sector del metall Pla d'Urgell 05/11/2019
Saber soldar i tenir carnet de 

conduir.
https://cutt.ly/oegeuwq Infofeina

Enginyer tècnic de projectes -
Júnior-

Urgell 05/11/2019

Empresa de consultoria 
medioambiental i projectes busca la 

incorporació d'un nou tècnic per 
ajudar al desenvolupament del 

projecte empresarial de la 
companyia.

https://cutt.ly/qegeae4 Infofeina

Operari (preparar mostres per 
anàlisi al laboratori)

Pla d'Urgell 05/11/2019
Oferta de treball estable amb 

jornada de dilluns a divendres en 
horari a convenir

https://cutt.ly/megesbz Infofeina

Controller financer Urgell 02/11/2019

Confecció i anàlisi de les 
comptabilitats i comptes de 

resultats, balanços i tancaments, 
elaboració d'informes de control de 

gestió i seguiment pressupostari.

https://cutt.ly/VegebVs Infofeina



Responsables de projectes i 
manteniment

Urgell 01/11/2019

Persona per responsabilitar-se del 
departament de manteniment de 

l'empresai de la realització de nous 
projectes.

https://cutt.ly/Wegen50 Infofeina

Comercial gestió de residus Urgell 01/11/2019

Persona que entrarà a formar part 
del departament comercial de 

l'empresa, però serà responsable 
d'una àrea comercial de nova 

creació supervisada pel director 
comercial.

https://cutt.ly/IegeQp5 Infofeina

Repartidor/a Tàrrega 06/11/2019

Tasques: transport de lots de Nadal 
arreu de Catalunya. Data: novembre 
2019. Es rebran sol·licituds fins el 15 

de novembre.

https://cutt.ly/FeT7OJn Associació Alba

de novembre.

Responsable de RRHH Tàrrega 30/10/2019

Imprescindible estudis de Dret, ADE, 
Relacions Laborals o similar. 

Experiència mínima de 2 anys en 
posicions similars.

https://cutt.ly/rebybbF
Enfoc - 

Associació Alba

Mestre/a Escola Alba Tàrrega 29/10/2019

Diplomatura de Magisteri en 
Educació Especial. Altres formacions 
relacionades amb el món educatiu i 

amb la discapacitat. Es valorarà 
positivament ser una persona 

flexible, motivada, amb experiència 
en el cap de la discapacitati el treball 

amb equip.

https://cutt.ly/QebypeN Associació Alba

Fisioterapeuta Cervera 09/09/2019
Formació indispensable: Grau en 

fisioteràpia. Contracte per 
substitució.

https://cutt.ly/2egeAcW
Enfoc - 

Associació Alba



Infermer/a Cervera 02/09/2019
Grau o diplomatura en infermeria. 

Contracte temporal amb 
possibilitats de continuïtat.

https://cutt.ly/qegeDVn
Enfoc - 

Associació Alba

Gestor/a Llar Residència Aleix Tàrrega 09/09/2019

Titulació mínima, llicenciat/diplomat 
en l'àmbit social i/o sanitari; 

disponibilitat de carnet de conduir; 
persona amb experiència en gestió 

d'equips professionals; alta 
flexibilitat en realitzar torns de matí, 

tarda, nit i cap de setmana;

https://cutt.ly/kegeH6Z Associació Alba

Realitzar la posada en marxa i 
control de les instal·lacions i 

dispositius, programar sistemes 
automàtics, participar en la gestió 

Electromecànic/a Urgell 02/09/2019

automàtics, participar en la gestió 
de la producció, planificar, 

programar i controlar les activitats 
específiques de manteniment i 

realitzar funcions d'encarregat/da de 
la planta. CFGM Electromecànica i 

esperiència demostrable.

https://cutt.ly/CegeKBg
Enfoc - 

Associació Alba

Terapèuta Ocupacional Agramunt 09/09/2019

Per treballar d'11 a 15 hores 
setmanals. Horaris indiferents 

segons necessitat i disponibilitat. 
Sou segons conveni

https://cutt.ly/cegeZSY
Enfoc- 

Associació Alba

Operari/a de magatzem amb 
carnet de carretoner

Urgell 02/09/2019

Jornada complerta: jornada 
intensiva i/o a torns. Incorporació 

immediata. Es valorarà experiència 
prèvia en el sector.

https://cutt.ly/DegeX4M
Enfoc- 

Associació Alba



Cambrer/a Urgell 02/09/2019

Tasques propies de la professió. 
Valorable experiència i/o formació 
en tasques similars. Disponibilitat 
per treballar en caps de setmana. 
Disponibilitat carnet de conduir i 
vehicle propi. Parlar i entendre 

català i castellà.

https://cutt.ly/yegeC5H
Enfoc - 

Associació Alba

Muntador/a estructures Tàrrega 07/11/2019

Muntatge i acomplament amb 
cargols de les estructures 

metàl·liques. Experiència en 
muntatge. Contracte temporal. 

https://cutt.ly/AeYwTPC RANDSTAD

Operari/ària càrnic Tàrrega 06/11/2019

Tall de peces, envasat, filetejat. 
Experiència mínima de dos anys com 

operari en aquest sector.  Estudis 
secundaris. S'ofereix treball 

https://cutt.ly/3eYwHPF RANDSTAD
secundaris. S'ofereix treball 

temporal amb possibilitats d'entrar 
a l'empresa. 

Delineant Tàrrega 6/11/2019

Atenció telefònica, interpretació de 
plànols, disseny de peces amb 

Autocad, preparació de proformes 
per a la facturació. Cal disposar 
d'estudis de FPII en delineació i 

coneixements d'Autocad. Nivell mig 
de francès. S'ofereix treball estable. 

https://cutt.ly/TeYw2Xg RANDSTAD

Administratiu/va Tàrrega 5/11/2019

Atenció telefònica, suport en la 
gestió del departament de 

màrqueting, resolució d'incidències. 
Estudis de CFGS en administració i 

estudis de màrqueting, anglès i alt i 
experiència de 2 anys. Contracte de 

8 mesos baixa maternitat. 

https://cutt.ly/1eYeyLz RANDSTAD



Operaris/àries màquines cnc Tàrrega 5/11/2019

Alimentar màquines, parametritzar 
la màquina, control de qualitat de la 

peça, encaixat. Estudis de FP de 
mecanitzat o de manteniment, 

experiència com operari de 
màquines. Horari de torns de 6 a 14 

de 14 a 22 o de 22 a 6. 

https://cutt.ly/ZeYe3Oy RANDSTAD

Traductor/a xinès Tàrrega 30/10/2019

Traduir de manera oral del xinès a 
l'anglès. Nivell bilingue de xinès.  

Formació batxillerat. Experiència de 
2 anys. 

https://cutt.ly/4eYUFdb RANDSTAD

Manteniment preventiu i correctiu 
de maquinària indústria (mecànic, 

pneumàtic, hidràulic i elèctric), 

Electromecànic/a industrial Tàrrega 30/10/2019

pneumàtic, hidràulic i elèctric), 
soldadura i muntatge de maquinària. 

Estrudis de FPI en electricitat o 
manteniment mecànic industrial. 

Experiència mínima de 2 anys. 
Jornada rotativa a torns (matí, tarda, 

nit). 

https://cutt.ly/XeYUK3b RANDSTAD

Operari/ària línia embalatge Solsona 07/1172019

Es necessita per a la incirporació al 
desembre/gener operari línia 

embalatge en empresa dedicada a la 
fabricació de mobiliari. Jornada 

intensiva de 6 a 14 i de 14 a 22h. Es 
valoarrà habilitat manual i residir 

aprop de la zona. 

https://cutt.ly/EeYUVNz IMAN



Tècnic/a prevenció de riscos Tàrrega 4/11/2019

Gestió i fidelització de la cartera de 
clients assignada, evaluació de riscos 

de les empreses, integració  i 
segument legislació de PRL, gestió 

documentació PRL. S'ofereix 
incorporació directa a empresa, 
possibilitat de projecció, jornada 

completa.

https://cutt.ly/eeYU00I IMAN

Auxiliars producció Mollerussa 31/10/2019

Funcions: pesatge, empaquetat, 
paletitzat i logística. Jornada a torns, 
contracte temporal. No necessària 

experiència. Informàtica a nivell 
usuari, flexibilitat horària.

https://cutt.ly/oeYU5Y5 IMAN

Funcions: Recepció, atenció 

Auxiliar de Clínica Tàrrega 31/10/2019

Funcions: Recepció, atenció 
telefònica, gestió de l'agenda i altres 

tasques d'auxiliar de clínica. 
Requisits: ESO i/o formació 

professional de grau mitjà en Gestió 
Administrativa, domini de la 

informàtica a nivell d'usuari. Mitja 
jornada

info@clinicadentalrada.c
om

Clínica dental 
RADA

Professor/a de català Cervera 07/11/2019

Funcions: Donar classes de català a 
immigrants. Requisits: Grau 

universitari i nivell C1 de català, 
permís de conduir. 

http://tuit.cat/MDzDT FEINA ACTIVA

Professor/a de català Cervera 07/11/2019

Funcions: Donar classes de català a 
immigrants. Requisits: Grau 

universitari i nivell C1 de català, 
permís de conduir. 

http://tuit.cat/MDzDT FEINA ACTIVA



Instal·ladors/es electricistes 
industrials

Artesa de Segre 07/11/2019

3 vacants. Funcions: pròpies 
d'electricitat i instal·lacions. 

Requisits: Experiència demostrable, 
permís de conduir B i PRL 60h+6. 

http://tuit.cat/6V57t FEINA ACTIVA

Conductor/a tràiler Cervera 07/11/2019

Funcions: Transport de mercaderies. 
Requisits: Permís de conduir C, 

estudis primaris complert i un any 
d'experiència coma conductor/a. 

http://tuit.cat/E9la4 FEINA ACTIVA

Operari d'especejament de porcs Guissona 07/11/2019
5 vacants. Funcions: Operacions 

d'especejament. Requisits: Destresa 
en el maneig de ganivet. 

http://tuit.cat/jSnPp FEINA ACTIVA

Funcions: Comptabilitat de 

Administratiu/va
Les Borges 
Blanques

07/11/2019

Funcions: Comptabilitat de 
proveïdors i pressupostària i tasques 

administratives. Requisits: FP de 
grau superior en administració i/o 

diplomatura en empresarials, 
experiència demostrable mínima de 
2 anys en comptabilitat, permís de 

conduir B. 

http://tuit.cat/shBzQ FEINA ACTIVA

Dependenta de botiga Mollerussa 07/11/2019

Funcions: Tasques pròpies d'atenió 
al públic en una botiga. Requisits: 

Experiència demostrable mínima de 
5 anys, nivell mitjà de català. 

http://tuit.cat/gnruO FEINA ACTIVA

Fusters/es Tàrrega 07/11/2019
Funcions: Tasques pròpies de 

fusteria. Requisits: Experiència 
demostrable i permís de conduir B. 

http://tuit.cat/cRR1k FEINA ACTIVA



Conductor/a de camió Foradada 07/11/2019
Funcions: Transport de porcs i pinso. 

Requisits: Carnet de conduir C1+E, 
C+E. 

http://tuit.cat/4vs0w FEINA ACTIVA

4 places d'agent de la policia local Mollerussa 25/10/2019
Veure les bases del procés de 

selecció
http://tuit.cat/4Q22n FEINA ACTIVA

Mosso/a de magatzem Golmés 6/11/2019

Funcions: Control de stocks, 
preparació de comandes, entre 

d'altres. Requisits: FP de grau mitjà, 
nivell avançat de català, carnet de 

carretoner/a i permís de conduir B, 
valorable experiència mínima d'un 

any. 

http://tuit.cat/71vHO FEINA ACTIVA

Electricista/electromecànic Bellpuig 06/11/2019

3 vacants. Funcions: pròpies 
d'electricitat i manteniment. 

Requisits: FP de grau superior, nivell http://tuit.cat/220u1 FEINA ACTIVAElectricista/electromecànic Bellpuig 06/11/2019 Requisits: FP de grau superior, nivell 
elemental de català, valorable 

experiència i permís de conduir B. 

http://tuit.cat/220u1 FEINA ACTIVA

Director/a de planificació de la 
producció

Cervera 06/11/2019

Funcions: Dirigir un equip de 2 a 5 
persones, planificar el treball, 

gestionar la logística i control de la 
producció, entre d'altres. Requisits: 

Enginyeria tècnica, domini del 
castellà i català avançat i anglès a 

nivell inicial. Experiència mínima de 
5 anys, entre d'altres. 

http://tuit.cat/46v8h FEINA ACTIVA



Mosso/a de magatzem Golmés 6/11/2019

Funcions: Control de stocks, 
preparació de comandes, entre 

d'altres. Requisits: FP de grau mitjà 
en administració, carnet de 
carretoner/a (mínim 1 any 

d'experiència) i permís de conduir B, 
valorable nivell d'anglès mitjà. 

http://tuit.cat/sGwdc FEINA ACTIVA

Empleats administratius/ves Torà 05/11/2019

Funcions: Atenció al client, venda de 
materials de construcció i 

electrodomèstics, entre d'altres. 
Requisits: Permís de conduir B. 

http://tuit.cat/85Mol FEINA ACTIVA

Conductor/a de camió de transport 
Tàrrega 05/11/2019

Funcions: Transport d'animals vius 
(porcs). Requisits: Carnet de conduir 

http://tuit.cat/f3pbC FEINA ACTIVA
Conductor/a de camió de transport 

d'animals vius
Tàrrega 05/11/2019

(porcs). Requisits: Carnet de conduir 
D1+E, C1+E, C+E, CAP i carnet de 

benestar animal. 

http://tuit.cat/f3pbC FEINA ACTIVA

Soldador/a Fondarella 04/11/2019

4 vacants. Funcions: Pròpies de 
soldador, es buca persona 
polivalent. Requisits: No es 

necessària experiència, permís de 
conduir B. 

http://tuit.cat/kf0us FEINA ACTIVA

Atenció al client i departament de 
Comunicació

Penelles 04/11/2019

Funcions: Atenció a visites i a la 
botiga del celler, suport al 

departament de comunicació, entre 
d'altres. Requisits: Formació 

professional de grau superior en 
comerç i màrqueting, nivell C1 de 

català. 

http://tuit.cat/i5sLK FEINA ACTIVA



Auxiliar administratiu/va Agramunt 31/10/2019

Funcions: Atenció al client, gestió de 
la documentació, entre d'altres. 

Requisits: Formació professional de 
grau mitjà en gestió administrativa i 

permís de conduir B. 

http://tuit.cat/ywb1o FEINA ACTIVA

Mosso/a de magatzem Agramunt 30/10/2019

Funcions: Control de stocks, 
preparació de comandes, entre 

d'altres. Requisits: ESO, carnet de 
carretoner/a (mínim 1 any 

d'experiència) i permís de conduir B. 

http://tuit.cat/bk5rk FEINA ACTIVA

1 plaça de conductor del servei de 
transport adaptat

Consell 
Comarcal del 

Pla d'Urgell
30/10/2019

Veure les bases del procés de 
selecció

http://tuit.cat/FHCt9 FEINA ACTIVA
Pla d'Urgell

Recanvista Golmés 29/10/2019

Funcions: Atenció al client, Control 
de stocks, entre d'altres. Requisits: 

Formació professonal de grau mitjà, 
nivell mitjà de català i anglès, permís 

de conduir B. 

http://tuit.cat/cy8Fs FEINA ACTIVA

Enginyer/a electrònic / tècnic/a 
superior

Torà 28/10/2019

Funcions: Incorporació al 
departament d'electrònica de 

l'empresa. Requisits: Enginyeria 
tècnica o grau superior, permís de 

conduir B i experiència de sis mesos 
demostrable. 

http://tuit.cat/81RnR FEINA ACTIVA



Ajudant/a de departament jurídic Balaguer 28/10/2019

Funcions: Redacció d'escrits i gestió 
d'expedients mercantils, herències, 

entre d'altres. Requisits: 
Llicenciatura en lleis, nivell superior 
de català i espanyol i mitjà d'anglès, 

permís de conduir B. 

http://tuit.cat/UQyj7 FEINA ACTIVA

Repartidor Tàrrega 28/10/2019

Funcions: Repartir i recollir caixes 
amb matertial per supermercats 
dins l'area geogràfica d'Espanya. 
Requisits: Permís de conduir B.  

http://tuit.cat/pvhEi FEINA ACTIVA

Responsable de gestionar una granja 
porcina de mares. Requisits: FP de 

grau superior en Gestió d'empreses 

Responsable de granja porcina Barbastro 08/11/2019

grau superior en Gestió d'empreses 
agropecuàries i/o en ramaderia i 

assistència en sanitat animal. 
Experiència demostrable en 

inseminacions, atenció a parts, entre 
d'altres.

http://tuit.cat/042f9 BonÀrea

Auxiliar de geriatria Guissona 29/10/2019

Auxiliar de geriàtric per la cura dels 
residents de la Fundació de 

Guissona. Funcions: Veure oferta. 
Requisits: Formació professional de 
grau mitjà en Atenció a persones en 

situació de dependència.

http://tuit.cat/042f9 BonÀrea

Informàtic/a programador/a Guissona 24/10/2019

Informàtic/a especialitzat en 
programació de les noves 

aplicacions. Funcions: Veure oferta. 
Requisits: Enginyeria informàtica o 

similar. Lloc de treball a Lleida.

http://tuit.cat/042f9 BonÀrea



Granger/a a Azanuy Guissona 24/10/2019
Funcions: les pròpies del perfil. 

Requisits: ESO, valorable experiència. 
http://tuit.cat/042f9 BonÀrea

Turisme industrial i atenció al client Guissona 21/10/2019

Funcions: les pròpies del perfil. 
Requisits: Tècnic/a en turisme i/o 

formació professional de grau 
superior d'administració i finances, 
valorable experiència en atenció al 

client. 

http://tuit.cat/042f9 BonÀrea

Recanvista taller de manutenció Guissona 18/10/2019

Funcions: Supervisió, control, 
manteniment i inventariat dela 

magatzems de components, entre 
d'altres tasques (veure oferta). 

Requisits: Formació professional de 
grau superior en mecànica o 

http://tuit.cat/042f9 BonÀrea

grau superior en mecànica o 
electromecànica.

Administratiu/va per compres i 
gestió de subministres

Guissona 03/10/2019

Funcions: Dur a terme la gestió 
administrativa. Requisits: Grau en 

administració i direcció d'empreses 
(ADE) o similar. Residència pròxima 
a Guissona o possibilitat de canvi de 

residència.

http://tuit.cat/042f9 BonÀrea

Tècnica/a secció d'energia Guissona 03/10/2019

Funcions: Desenvolupar les diferents 
tasques a la secció d'Energia. 

Requisits: Enginyeria industrial i/o 
Grau en enginyeria de l'energia i 
residència pròxima a Guissona o 

possibilitat de canvi de residència.

http://tuit.cat/042f9 BonÀrea



Administratiu/va Guissona 02/10/2019

Requisits: Grau superior 
d'administració i finances i/o grau 

d'administració i direcció 
d'empreses, residència pròxima a 
Guissona o possibilitat de canvi de 

residència.

http://tuit.cat/042f9 BonÀrea

Cambrer/a Montmaneu 29/10/2019

Parar taules. Rebre clients. Anotar 
comandes. Servir àpats. Neteja. 
Preparació de begudes en barra. 

Imprescindible disposar de vehicle 
per arribar a la feina.

Sònia Pérez (CRO de 
Calaf) - 938 698 249

TOT

Auxiliar de clínica Tàrrega 31/10/2019

Recepció, atenció telefònica, gestió 
de l'agenda i altres tasques d'auxiliar 

de clínica. Requisits: ESO i/o 
formació professional de grau mitjà 
en Gestió Administrativa, domini de 

info@clinicadentalrada.c
om

TOT
en Gestió Administrativa, domini de 
la informàtica a nivell d'usuari. Mitja 

jornada

Persona per a granja de conills Freixenet 05/11/2019

S´ofereix una vacant. Vacunació, 
neteja, inseminació i moviment 
d´animals. Horari de 8 a 16 h. 

Durada del contracte: 1 mes amb 
opció a continuar. No es precisa 

experiència. Carnet de conduir per 
arribar a la feina, amb castellà/català.

ocupaciosegarra@gmail.
com

TOT

Comercial Torà 08/11/2019

Experiència i orientació venta 
telefònica, domini d'ofimàtica, 

capacitat venta, dinàmic, caràcter 
proactiu, constant. Treball telemàtic 

des de casa, horari matins, contracte 
laboral, sou mínim.

Envia CV a 
hola@auronatura.org

TOT

Oficial pont grua
zona Cervera - 

Tàrrega
08/11/2019

Necessitem incorporar oficial amb 
molta experiència en pont Grua.

Tel. 608452620 TOT



Administratiu/va Agramunt 08/11/2019

Es precisa administratiu/va per suplir 
baixa de maternitat. Jornada de 8 

hores. Preu segons conveni o vàlua. 
Imprescindible anglès.

info@jovebalasch.com TOT

Monitor/a d'Activitats 
Especialment Zumba

Comarca de la 
Segarra

08/11/2019

Fer classes de zumba a grups 
d’adults, a partir de les 19h. 

Incorporació a partir del gener de 
2020. Puntualitat i compromís amb la 

continuïtat de la feina. Persona 
dinàmica i amb ganes de treballar. 

Bona atenció als usuaris

infoces@ccsegarra.cat TOT

Monitor/a Extraescolars Torà 06/11/2019

Activitats extraescolars de teatre, 
patinatge, zumba, expressió artística, 

informàtica, futbol, handbol, 
batukada amb alumnes d'infantil i 

primària. De dilluns a divendres de 
16 a 17h. Amb experiència en les 

activitiespersonal@gmail
.com

TOT

16 a 17h. Amb experiència en les 
activitats indicades.

PREINSCRIPCIÓ PROGRAMA 
JOVES

La Solana 11/11/2019

Tenir de 16 a 29 anys, estar a l'atur i 
inscrit/a a garantia juvenil. Oferim 

cursos gratuïts a escollir: soldadura, 
paleteria, fusteria, atenció al client o 

mosso de magatzem. Carnet de 
carretoner i pràctiques en empresa.

Entregar CV a C. de la 
Solana, 8 (Tàrrega) o 
singulars@tarrega.cat

Programa 
Singulars 
Centre de 

formació La 
Solana

Mecànic/a de camions Anglesola 11/11/2019

Tenir 30 anys o més, estar 
empadronat/da a l'Urgell i inscrit/a a 
l'atur com a demandant d'ocupació 

(DONO).

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

Programa 
"30PLUS" 
Centre de 

formació La 
Solana

Teleoperador/a Vilagrassa 11/11/2019

Tenir 30 anys o més, estar 
empadronat/da a l'Urgell i inscrit/a a 
l'atur com a demandant d'ocupació 
(DONO). Habilitats comunicatives i 

experiència en atenció al client.

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

Programa 
"30PLUS" 
Centre de 

formació La 
Solana



Administratiu/va Agramunt 11/11/2019

Tenir 30 anys o més, estar 
empadronat/da a l'Urgell i inscrit/a a 
l'atur com a demandant d'ocupació 

(DONO). Valorable experiència, 
tasques de venda telemàtica.

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

Programa 
"30PLUS" 
Centre de 

formació La 
Solana

Soldador/a Anglesola 11/11/2019

Tenir 30 anys o més, estar 
empadronat/da a l'Urgell i inscrit/a a 
l'atur com a demandant d'ocupació 

(DONO). Coneixements de 
soldadura, experiència valorable. 

Persona responsable i amb inicativa.

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

Programa 
"30PLUS" 
Centre de 

formació La 
Solana

Soldador/a Montgai 11/11/2019

Tenir 30 anys o més, estar 
empadronat/da a l'Urgell i inscrit/a a 
l'atur com a demandant d'ocupació 
(DONO). Tasques de soldadura, 

interpetació de plànols. 

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

Programa 
"30PLUS" 
Centre de 

formació La 
interpetació de plànols. 

Responsabilitat i compromís.

30plus@tarrega.cat formació La 
Solana

Reparador/a maquinària agrícola Montgai 11/11/2019

Tenir 30 anys o més, estar 
empadronat/da a l'Urgell i inscrit/a a 
l'atur com a demandant d'ocupació 

(DONO).

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

Programa 
"30PLUS" 
Centre de 

formació La 
Solana

Aprenent/a de taller Vilagrassa 11/11/2019

Tenir 30 anys o més, estar 
empadronat/da a l'Urgell i inscrit/a a 
l'atur com a demandant d'ocupació 

(DONO). Cal tenir iniciativa i 
disposició a l'aprenentatge. Horari 

partit de dilluns a divendres.

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

Programa 
"30PLUS" 
Centre de 

formació La 
Solana

Oficial 1a paleteria Tàrrega 11/11/2019

Tenir 30 anys o més, estar 
empadronat/da a l'Urgell i inscrit/a a 
l'atur com a demandant d'ocupació 

(DONO).

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

Programa 
"30PLUS" 
Centre de 

formació La 
Solana



Tècnic/a programador/a Vilagrassa 11/11/2019

Tenir 30 anys o més, estar 
empadronat/da a l'Urgell i inscrit/a a 
l'atur com a demandant d'ocupació 

(DONO). Disposar del grau en 
enginyeria informàtica.

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

Programa 
"30PLUS" 
Centre de 

formació La 
Solana

Cambrer/a Guimerà 11/11/2019

Tenir 30 anys o més, estar 
empadronat/da a l'Urgell i inscrit/a a 
l'atur com a demandant d'ocupació 

(DONO). Jornada parcial, bon 
ambient de treball. Carnet de conduir 

B.

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

Programa 
"30PLUS" 
Centre de 

formació La 
Solana

Gestor/a Call Center Vilagrassa 11/11/2019

Tenir 30 anys o més, estar 
empadronat/da a l'Urgell i inscrit/a a 
l'atur com a demandant d'ocupació 
(DONO). Coneixements de català, 
castellà, anglès i francès. S'ofereix 
jornada completa amb contracte 

indefinit.

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

Programa 
"30PLUS" 
Centre de 

formació La 
Solana

indefinit.

Xòfer - repartidor/a Altet 11/11/2019

Tenir 30 anys o més, estar 
empadronat/da a l'Urgell i inscrit/a a 
l'atur com a demandant d'ocupació 
(DONO). Tasques de preparació de 
comandes, repartiment i organització 
de magatzem. Valorable experiència 

previa.

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

Programa 
"30PLUS" 
Centre de 

formació La 
Solana

Paleta Verdú 11/11/2019

Tenir 30 anys o més, estar 
empadronat/da a l'Urgell i inscrit/a a 
l'atur om a demandant d'ocupació 

(DONO).

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

Programa 
"30PLUS" 
Centre de 

formació La 
Solana

Cambrer/a Verdú 11/11/2019

Tenir 30 anys o més, estar 
empadronat/da a l'Urgell i inscrit/a a 
l'atur com a demandant d'ocupació 

(DONO). Valorable experiència.

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

Programa 
"30PLUS" 
Centre de 

formació La 
Solana

Fiscal - Comptable Tàrrega 06/11/2019
CFGM, experiència mínima de 3 
anys. Tasques de comptabilitat i 

presentació d'impostos, assessoria.
https://bit.ly/2naQNdD Infojobs



Electromecànic/a servei 
postvenda

Agramunt 17/09/2019

CFGS, almenys dos anys 
d'experiència. Persona resolutiva, 

atenció al client. Carnet de conduir. 
Tasques de manteniment.

https://bit.ly/2lEcZwj Infojobs

Director/a tècnic/a comercial 
d'assegurances

Tàrrega 08/11/2019

Grau en ADE, experiència no 
requerida. Coneixements de 

màrqueting digital, amb formació a 
càrrec de l'empresa. Tasques de 
gestió i col·locació de producte.

https://bit.ly/2ne9WLO Infojobs

Enginyer/a d'assessorament i 
càlcul d'instal·lacions

Tàrrega 09/11/2019

Estudis d'enginyeria superior, 
almenys un any d'experiència. 

Pressupostos, visites a l'obra, càlcul. 
Feina estable.

https://bit.ly/2ALbmAK Infojobs

Dependent/a ferreteria Tàrrega 09/11/2019

Estudis d'ESO, experiència mínima 
d'un any. Tasques d'atenció al públic, 

nocions adminsitratives i gestió 
informàtica a nivell usuari. Valorable 

https://bit.ly/2LRXcEb Infojobs
informàtica a nivell usuari. Valorable 
coneixements de fusteria/ferreteria.

Expenedor/a gasolinera Granyanella 03/10/2019

Estudis d'ESO, experiència mínima 
no requerida. Repostar, reposar 

productes a la botiga, cobraments i 
manteniment del lloc de feina. 

Possibilitat de contracte indefinit.

https://bit.ly/2VilytS Infojobs

Constructor/a Tàrrega 03/10/2019

No es requereixen estudis, almenys 
3 anys d'experiència. Formació en 

PRL de mínim 20 hores. Tasques de 
manteniment del canal, experiència 
demostrable en obra civil. Nocions 

d'electricitat.

https://bit.ly/2Xr9g1M Infojobs

Expenedor/a Repsol Tàrrega 04/11/2019

Estudis d'ESO, experiència mínima 
no requerida. Coneixements 
d'hosteleria i atenció al client, 

disponibilitat horaria. Tasques de 
cobrament i tancament de caixa.

https://bit.ly/2MiwxzA Infojobs



Mecànic/a manteniment industrial Cervera 27/09/2019

CFGM amb almenys tres anys 
d'experiència en soldadura, 

seguiment d'avaries elèctriques i 
nocions de pneumàtica. Iniciativa i 

compromís.

https://bit.ly/2LUvO8w Infojobs

Administratiu/va comercial Verdú 16/09/2019

Estudis de batxillerat, experiència 
mínima no requerida. Coneixements 

d'idiomes valorable. Atenció 
telefònica, entrar comandes, 

albarans i facturació. Resolució de 
conflictes i seguiment de correus.

https://bit.ly/35gRfZs Infojobs

Encarregat/da de botiga Tàrrega 07/10/2019

Estudis d'ESO, almenys 1 any 
d'experiència. Responsabilitat, 

lideratge, gestió d'equips i 
organització. Treball per objectius. 

Tasques de control de vendes, gestió 
https://bit.ly/2VBqdYe Infojobs

Tasques de control de vendes, gestió 
de producte i atenció al client. 

Formació a càrrec de l'empresa.

Dependent/a botiga de roba Balaguer 10/11/2019

Estudis d'ESO, almenys 2 anys 
d'experiència. Domini del català i 
castellà parlat i escrit. Horaris de 

tarda i caps de setmana.

https://bit.ly/2p33ubF Infojobs

Operari/a fàbrica de sucs Mollerussa 09/11/2019

No es requereixen estudis mínims, 
però almenys un any d'experiència 

en fàbrica. Actitud i ganes de crèixer. 
Torns rotatoris amb tasques de 
gestió i control de maquinaria.

https://bit.ly/2udGQw5 Infojobs

Supervisor/a línia de producció Tàrrega 09/11/2019

CFGM, almenys 2 anys 
d'experiència. Motivar i gestionar 

equip i recursos. Control de la 
producció, reunions diaries. Calen 
coneixements informàtics a nivell 

usuari.

https://bit.ly/2LFlqCU Infojobs



Gestió administrativa i comercial Mollerussa 07/11/2019

CFGM amb almenys un any 
d'experiència. Tasques d'adjunt a 

direcció, control i gestió de 
documentació. Persona organitzada i 
polivalent amb habilitats comercials. 

Mitja jornada, horari segons 
necessitats candidats/es.

https://bit.ly/32yNsEY Infojobs

Responsable de qualitat Mollerussa 16/10/2019

Enginyeria tècnica - industrial. 
Almenys 4 anys d'experiència amb 
coneixements de l'entorn industrial. 
Formació en gestió de qualitat i alt 

nivell d'anglès, amb francés 
valorable. Gestió d'auditories, control 

de qualitat.

https://bit.ly/2nZshg6 Infojobs

Oficial d'estètica i massatge Agramunt 04/11/2019

CFGM amb almenys 2 anys 
d'experiència. Quiromassatge, 

pedicura i manicura entre altres. Cal https://bit.ly/2J35tn9 InfojobsOficial d'estètica i massatge Agramunt 04/11/2019 pedicura i manicura entre altres. Cal 
experiència i formació relacionada 

amb aquest àmbit.

https://bit.ly/2J35tn9 Infojobs

Responsable manteniment 
industrial

Cervera 10/10/2019

CFGM amb 4 anys d'experiència 
mínima. Capacitat d'organització i 

planificació. Gestió d'equips de 
treball i definició i revisió del pla de 

manteniment preventiu. Coordinació 
de tasques i control d'estocs.

https://bit.ly/32zWi58 Infojobs

Tècnic/a d'ajuts i medi ambient Mollerussa 08/10/2019

Estudis d'enginyeria superior amb 
almenys 1 any d'experiència. Gestió 
de PAC i CGE, control de plagues i 
malalties. Assessorament de gestió 
integrada. Disponibilitat de vehicle 

propi, s'ofereix jornada partida 
complerta, amb contracte estable.

https://bit.ly/31xwJR5 Infojobs

Infermer/a Balaguer 03/10/2019

Grau o diplomatura infermeria sense 
experiència requerida. Tasques 

propies del perfil a ocupar, s'ofereix 
estabilitat laboral.

https://bit.ly/35TENyK Infojobs



Administratiu/va amb experiència Golmés 24/09/2019

CFGM amb un any d'experiència. 
Domini del català i coneixements de 
comptabilitat. Control d'ofertes, arxiu 

d'albarans, factures, atenció als 
clients/es i gestió telefònica. Suport 

al departament administratiu.

https://bit.ly/2My8u12 Infojobs

Personal per supermercat caps 
de setmana

Mollerussa 17/09/2019

Estar cursant un grau universitari, 
sense necessitat de tenir experiència 

previa en el sector. Formació a 
càrrec de l'empresa, progressió 
salarial. Tasques de cobrament i 

venda.

https://bit.ly/35SYebh Infojobs

Plant Operations Supervisor Bellpuig 24/10/2019

Estudis de llicenciatura, almenys dos 
anys d'experiència en logística i/o 

robòtica. Habilitats de comunicació i 
competències tècniques. Domini del 

https://bit.ly/31OoHmV Infojobs
competències tècniques. Domini del 

català i anglès.

Electricista industrial Guissona 31/10/2019

CFGS electricitat i electrònica, 
almenys 1 any d'experiència. 

Manteniment preventiu, interpretar 
esquemes elèctrics, gestió de 

maquinaria industrial. Capacitat 
d'improvització.

https://bit.ly/34c9i1d Infojobs

Encarregat/da d'explotació avícola Balaguer 06/11/2019

Estudis d'ESO, experiència no 
requerida. Persona autònoma, 
responsable i amb capacitat 

d'aprenentatge. Formació a càrrec 
de l'empresa i feina estable. 

Necessari carnet de conduir B.

https://bit.ly/2q390uP Infojobs

Aprenent/a o instal·lador/a 
d'aïllaments tèrmics

Cervera 06/11/2019

Estudis d'ESO, experiència no 
requerida. Valorable formació en 
PRL i imprescindible carnet de 

conduir B i vehicle propi. 
Disponibilitat de viatjar, s'ofereix 

feina estable.

https://bit.ly/2BOEBTR Infojobs



Inspector/a ITV Granyanella 22/10/2019

CFGM, amb mínim 3 anys 
d'experiència previa. Formació 
relacionada amb l'automoció, 
disponibilitat d'incorporació 

immediata i torns rotatius. Carnet B i 
vehicle propi. Atenció als clients/tes i 

tasques d'inspecció. Formació a 
càrrec de l'empresa.

https://bit.ly/36bv1rY Infojobs

Auxiliar d'odontologia Linyola 09/10/2019

CFGM en sanitat, sense experiència 
previa requerida. Tasques pròpies 
del perfil, incorporació immediata a 

jornada complerta.

https://bit.ly/2NhkxyF Infojobs

Netejador/a per suplència Anglesola 25/10/2019

Estudis d'ESO, experiència no 
requerida però valorable. Neteja de 

zones comunes, magatzem, 
exteriors i recollida de residus entre 

altres. 25 hores a la setmana, de 
https://bit.ly/2PpN8on InfojobsNetejador/a per suplència Anglesola 25/10/2019

altres. 25 hores a la setmana, de 
6:00 a 11:00. Cal vehicle propi, 

quilometratge remunerat. 
Incorporació immediata.

https://bit.ly/2PpN8on Infojobs

OSHE (Ocupational Safety, Health 
and Environment) Leader

Bellpuig 31/10/2019

Enginyeria tècnica, almenys 3 anys 
d'experiència. Coneixements 
d'ofimàtica. Tenir capacitat de 

lideratge, resolució de conflictes i 
bona comunicació. Bon nivell 

d'anglès.

https://bit.ly/2WDRHgp Infojobs

Tècnic/a de prevenció Cervera 30/10/2019

Enginyeria tècnica, tenir 2 anys 
d'experiència. Disponibilitat 

immediata i per viatjar, carnet de 
conduir B i coneixements expecífics 
de prevenció en obres i sistemes de 
gestió. Coordinació amb comitès de 

seguretat i gestionar inspeccions.

https://bit.ly/2NJjeci Infojobs



Enginyer/a industrial junior Cevera 30/10/2019

Enginyeria tècnica, almenys 1 any 
d'experiència. Disponibilitat 

immediata. Tasques de supervisió i 
control, preparació de xerrades 

formatives de qualitat i PRL. Control 
dimensional de peces i compliment 

d'autocontrol de fabricació.

https://bit.ly/2WC3ziW Infojobs

Enginyer/a de projectes Guissona 07/11/2019

Grau en enginyeria civil, almenys 1 
any d'experiència. Calen 

coneixements expecífics d'obra civil 
per al desenvolupament de projectes 
(des d'informe a plànol). Disposició a 

l'aprenentatge.

https://bit.ly/33fVVgu Infojobs

Ajudant de cuina Mollerussa 28/10/2019

Estudis d'ESO, nocions de cuina i 
experiència mínima de 2 anys en el 
sector. S'ofereix contracte indefinit, 

segons conveni.

https://bit.ly/2WJxvtA Infojobs

segons conveni.

Frigorista Mollerussa 17/10/2019

CFGS electricitat i electrònica, 
almenys 2 anys d'experiència. Carnet 
de frigorista, diponibilitat de treball en 

torns rotatius. Tasques de 
manteniment i reparació d'equips de 

climatització, fugues, ventilació - 
extracció, configuració de sistemes 

de control d'equips, entre altres.

https://bit.ly/2JMjMwI Infojobs

Personal de control de procés Juneda 16/09/2019

CFGM, experiència no requerida. 
Supervisió a través d'un sistema 

informàtic, manteniment de la 
instal·lació i control de càrregues - 

descàrregues. Horaris rotatius, 
valorables coneixements d'electricitat 

i mecànica.

https://bit.ly/33kCELa Infojobs



Tècnic/a agrícola Juneda 16/09/2019

Enginyeria tècnica, experiència 
valorable. Implementar nova 

normativa en gestió de dejeccions 
ramaderes i tramitació d'expedients. 

S'ofereix contracte indefinit.

https://bit.ly/36vbWkS Infojobs

Diplomat/da - graduat/da en 
infermeria

Bellpuig 08/11/2019

Almenys 1 any d'experiència, 
capacitat de treball en equip. 

Jornada de 40 hores a la setmana en 
horari de matí i tarda, amb un cap de 

setmana treballat de cada tres. 
S'ofereix contracte indefinit, bon 

ambient de treball. Tasques propies 
del perfil.

https://bit.ly/2PQgk8h Infojobs

Administratiu/va exportació Mollerussa 08/11/2019

CFGS, amb un any d'experiència. Alt 
nivell d'anglès, bon domini d'Excel i 

competències d'organització, 
planificació i iniciativa. Tasques de 

https://bit.ly/2X2239X InfojobsAdministratiu/va exportació Mollerussa 08/11/2019
planificació i iniciativa. Tasques de 
facturació i control i seguiment del 

transport.

https://bit.ly/2X2239X Infojobs

Carnisser/a Mollerussa 07/11/2019

Estudis d'ESO, experiència mínima 
d'un any. Capacitat de comunicació, 
persona resolutiva i destresa manual 

(ús de ganivets i tisores). Bona 
atenció al client, duent a terme 

també tasques de neteja i 
manteniment del lloc de taulell.

https://bit.ly/32FW4ch Infojobs

Informàtic/a programador/a Guissona 07/11/2019

CFGS d'informàtica, amb un any 
d'experiència. Aplicacions web .NET 

MVC., JAVA, APIs valorable. 
S'ofereixcontracte estable i plans de 

formació interna. Horari partit.

https://bit.ly/2NXwGJu Infojobs



Cambrer/a Mollerussa 06/11/2019

Sense requisits mínims d'estudis, 
experiència mínima de 3 anys. 
Coneixements de carta i menú i 

català perfectament parlat. Contracte 
de 30 hores a la setmana amb 

possibilitats d'ampliació de jornada. 
Horari de dilluns a diumenge amb 

dimarts lliures.

https://bit.ly/36QpwPS Infojobs

JAVA Developer Guissona 04/11/2019

CFGS, almenys 2 anys d'experiència 
en JAVA, HTML, Javascript. 
Contracte indefinit, formació 

continuada a l'empresa.

https://bit.ly/33Df2Bp Infojobs

Director/a d'operacions sector 
Bellpuig 04/11/2019

Estudis de llicenciatura, almenys 5 
anys d'experiència demostrable. 

Residir a l'Urgell o rodalies. Tasques 
per al bon desenvolupament 

https://bit.ly/36SsVOk Infojobs
Director/a d'operacions sector 

alimentació
Bellpuig 04/11/2019

per al bon desenvolupament 
operacional de l'empresa, coordinar-

se amb departament comercial i 
gestionar tracte amb clients i 

proveïdors (comandes).

https://bit.ly/36SsVOk Infojobs

Administratiu/va comercial de 
taller

Agramunt 09/11/2019

CFGS, almenys 3 anys d'experiència 
en gestió administrativa relacionada 

amb facturació, realització de 
pressupostos, arxiu i atenció al client. 
Jornada complerta, formació a càrrec 

de l'empresa.

https://bit.ly/2CAEECU Infojobs

Caixer/a reposador/a
Golmés i 
Tàrrega

09/11/2019

Estudis d'ESO, experiència mínima 
no requerida. Disponibilitat horaria 

per treballar en torns rotatius. 
Tasques de neteja i manteniment del 
lloc de treball, cobrament i reposició 

de producte.

https://bit.ly/2K76xqI Infojobs



Tècnic/a d'ocupació Mollerussa 11/11/2019

Gestió del projecte Emplea Redes, 
realitzant funcions de planificació, 

gestió i impartició de cursos de 
formació en competències. Estudis 

relacionats amb l'àmbit social i 
experiència en orientació 

professional i dinamització de tallers.

https://bit.ly/2qLGWMT Creu Roja

Electromecànic/a servei 
postvenda

Tàrrega
28/10/2019

Formació específica. Imprescindible 
residir a la comarca de L'urgell, Pla 
d'Urgell o La Segarra. Experiència 

d'1 a 2 anys

http://bit.ly/2qLWkJ9 ADECCO

Tècnic/a de manteniment
Tàrrega 28/10/2019

CFGS o Ingenieria branca elèctrica. 
Experiència d'1 o 2 anys. 

Imprescindible residir a Tàrrega, 
Mollerussa o Cervera

http://bit.ly/2X1rFnm

Tècnic/a administració i vendes Lleida 20/10/2019
Coneixements d'Excel, Sage, Office 
entre d'altres. Experiència de més de http://bit.ly/32zDna1 PSIQUETècnic/a administració i vendes Lleida 20/10/2019 entre d'altres. Experiència de més de 

3 anys
http://bit.ly/32zDna1 PSIQUE

Contable fiscal Lleida 30/10/2019

Amplis coneixements d'Office (Excel 
i Access), SAGE. Valorable 

coneixements de programació 
BBDD, taules i quadres. Anglès nivell 

C

http://bit.ly/2X3rS9v PSIQUE

Comercial Lleida 02/11/2019

Formació en Ingenieria Agrícola. 
Imprescindible experiència en 

vendes i, preferiblement, dins del 
sector agrícola - fitosanitaris

http://bit.ly/2qFTgyj PSIQUE

Tècnic/a Controller en 
Administració/Finances

Lleida 05/11/2019

Formació en DE, empresarial o 
finances. Experiència mínima 3 anys 
en la mateixa emrpesa. Domini de 

Excel, Access, BBDD. Imprescindible 
anglès alt

http://bit.ly/2X3WNCT PSIQUE

Director/a residència geriàtrica Lleida 08/11/2019
Experiència en lloc similar. Formació 
mínima Diplomatura. Carnet de cotxe 

B
http://bit.ly/2NAp80b PSIQUE



Gestor/a de tràfic secció cisternes Lleida 06/11/2019

Imprescindible 12 mesos 
d'experiència en lloc similar. 

Coneixements de gestió i 
organització logística

http://bit.ly/2O3Ad96
ÓPTIMA

Director/a de planificació de la 
producció

Lleida 06/11/2019
Titulació universitària en Ingenieria 
Tècnica. Experiència mínima de 5 

anys. 
http://bit.ly/2X40qZx

MONTAÑES I 
SOLÉ

Contable fiscal Tàrrega 29/10/2019
Experiència en comptabilitat, 

valorable anglès i francès
http://bit.ly/2CtIWw9 ADECCO

Carretoner/a Bellpuig 04/11/2019
Experiència com a carretoner/a, 

carnet de carretoner/a vigent, 
residència proper al lloc de treball

http://bit.ly/2pP5aGd EUROFIRMS

Ingenier/a tècnic/a Lleida 05/11/2019
Formació universitària en Ingenieria, 
eperiència valorable, imprescindible 

residir a la provincia de Lleida
http://bit.ly/33C2vhG

MONTAÑES I 
SOLÉ

Oficial instal·lador/a Mollerussa 05/11/2019
CFGS en electrònica o similar. 

Experiència demostrable de 2 a 5 http://bit.ly/2qKojsF EUROFIRMSOficial instal·lador/a Mollerussa 05/11/2019 Experiència demostrable de 2 a 5 
anys en lloc similar

http://bit.ly/2qKojsF EUROFIRMS

Peó/na dessossador/a Bellpuig 06/11/2019
Experiència demostrable al sector 

càrni. Valorable residència propera al 
lloc de treball

http://bit.ly/34Qs8LP EUROFIRMS

Tècnic/a instal·lador/a Mollerussa 06/11/2019

FP/CFGM en electricitat. Experiència 
demostrable de 2 a 5 anys en lloc 

similar. Valorable formació de 20h en 
PRL

http://bit.ly/2O4UISO EUROFIRMS

Gerocultor/a Balaguer 08/11/2019

Gerocultor/a per resdiència de Gent 
Gran. Horari de dilluns a diumenge 
(festius per quadrant), de 14.30h a 
21.45h. Cobertura de suplència per 

baixa, posteriorment es podran cobrir 
altres suplències que puguin sorgir. 
Imprescindible grau mitjà en cures 
auxiliar d'Enfermeria o Atenció a 

persones depenents.

http://tuit.cat/oW7lE EULEN



Operari/a Mollerussa 07/11/2019

Operari/a en torn intensiu. Contracte 
de màxim 12 mesos per ETT + 

possibilitat d'incorporació en plantilla. 
Torns intensius de matí, tarda o nit.

http://tuit.cat/oW7lE EULEN

Mosso de magatzem Golmés 05/11/2019

Preparar material per a la expedició, 
repeció de material, introduir 

albarans. Formació acadèmica: es 
valorarà formació relacionada amb 
administració. Experiència 2 anys. 

Jornada laboral partida

http://tuit.cat/ri45u CC Garrigues

Administratiu/va Borges Blanques 07/11/2019

Comptabilitat de proveedors, 
comptabilitat pressupostaria i 

tasques administratives en general. 
Persona amb domicili pròxim a les 

Borges Blanques, experiència 
mínima de 2 anys en tasques 

http://tuit.cat/nWs6b CC Garrigues

mínima de 2 anys en tasques 
similars. Jornada laboral partida.

Electricitat, fontaneria i 
climatització

Juneda 10/11/2019
Formació professional de grau mig, 
experiència 2 anys. Jornada laboral 

partida.
http://tuit.cat/dsURd CC Garrigues

Formació de neteja Lleida 05/11/2019

Neteja de locals, oficines, col·legis, 
vidres… Torns de matí i de tarda, 

experiència 1 any. 2 places (1 
jornada completa i l'altra 1/2 

jornada). Valorable disposar de 
carnet de diversitat funcional.

http://tuit.cat/Op33d IMO Lleida

Lampista Lleida 05/11/2019

Instal·lacions i manteniment de 
fontaneria. Es requereix instal·lador 
de calefaccions de gas. Experiència 
requerida. Imprescindible curs PRL 

20h i 8h mínim.

http://tuit.cat/rfxrf IMO Lleida



Tècnic/a de control de costos 
amb Excel avançat

Lleida 06/11/2019

Seguiment i control de costos, 
realització de pressupostos segons 

especificacions tècniques, tracte 
amb els clients i d'altres… Jornada 

partida. Experiència de 3 anys.

http://tuit.cat/ICGiG IMO Lleida

Farmacèutic/a adjunt Sort 06/11/2019

Funcions pròpies dl lloc de treball. 
Jornada completa, 40h setmanals. 
Jornada partida de dill a dium amb 

dos dies de descans. Persones amb 
ganes de terballar i aprendre.

http://tuit.cat/g3rcn IMO Lleida

Administratiu/va Lleida 07/11/2019

Administratiu/va delegació comercial 
de lleida. Cerquem persona 

dinàmica, responsable i organitzada 
per realitzar les següents funcions en 
la delegació de Lleida. Horari de 8h a 

13h i de 15h a 18.30h. Jornada 

http://tuit.cat/38W8A IMO Lleida

13h i de 15h a 18.30h. Jornada 
partida: completa. Substitució baixa 
maternal prevista entre 6-8 mesos.

Consultor/a en creació i 
compravenda d'empreses

Lleida 07/11/2019

Participació en els processos 
d'informació, orientació i formació a 
les persones emprenedores, com 
assessorament i acompanyament. 
Horari de 9 a 14 i de 15.30 a 18. 
Jornada completa de dilluns a 

divendres. Llicenciatura / Estudis de 
Grau Pla Bolonya Administració i 
Direcció d'Empreses. Anglès (alt)

http://tuit.cat/mtfzx IMO Lleida

Operari per una planta de purins Torres de Segre 07/11/2019

Operari per una planta de tractament 
de purins: cura, neteja, manteniment 
de la planta i maquinària. Comprovar 

que les màquines funcionin 
correctament. Intensiu: complerta 

40h.

http://tuit.cat/Ub6wx IMO Lleida



Operari neteja (imprescindible 
certificat de discapacitat)

08/11/2019

Per la cafeteria d'un hospital. 
Incorporació immediata. Contracte 
per substitució amb possibilitats de 

renovació. Torns de dilluns a 
diumenge de 20 a 2:00h

http://tuit.cat/hp2ft IMO Lleida

Responsable de qualitat Lleida 11/11/2019

Tasques diàries en la gestió de 
qualitat, suport a la direcció tècnica, 
elaboració, revisió, aprovació dels 
documents de qualitat. Jornada 

completa. Incorporació immediata.

http://tuit.cat/n4v7z IMO Lleida

Personal per instal·lació i 
manteniment de fontaneria, gas, 

calefacció i electricitat
Bell·lloc d'Urgell 04/11/2019

Empresa multiservei de 
manteniments i reparacions precisa 
persona amb nocions d'electricitat, 

llauner, calefaccions per a 
manteniments varis, reparacions 

d'urgència, obres…

http://tuit.cat/aIVS2 IMO Lleida


