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

DESCRIPCIÓ
ACCÉS A L'OFERTA ORIGEN

Subaltern/a
Ajuntament de 

Tàrrega
10/10/2019

1 plaça de Subaltern, auxiliar de serveis 
d'escola. Grup de titulació Agrupacions 
professionals (anterior Grup E) Titulació 
requerida Certificat d'escolaritat o altre 

equivalent o superior.

https://tauler.seu.cat/ini
ci.do?ide 

ns=2521730008
TOT

Rodalies de 
Cervera 

Tasques administratives variades per 
tal de donar suport administratiu a 

21 d'octubre de 2019

BUTLLETÍ D'OFERTES

Administratiu/va

Cervera 
(gestionada per 

Optima 
Business 

Consulting)

14/10/2019

tal de donar suport administratiu a 
diferents àrees d’atenció al soci, 

facturació i comptabilitat, Suport en la 
gestió de DUN’s. i Suport en la gestió 

d’ajudes i subvencions vàries. 
40h/setmanals. Temp. + Indef.

lserrano@optima.cat TOT

Tècnic/a Integració Social
Lleida (Consell 
Comarcal del 

Segrià)
09/10/2019

Grup de titulació Subgrup C1 (anterior 
Grup C) Titulació requerida Tècnic/a 

grau superior en integració social Altres 
requisits Nivell C de català Matèries 

Serveis socials Observacions Dedicació: 
20 hores setmanals

https://www.segria.cat/c
onsell/co nvocatories-

personal
TOT



Cuidador/a Cuidum -Biosca- 15/10/2019

Acompanyament, supervisió, control 
de mediació, cuinar, tasques de la llar, 

és imprescindible que tinguin carnet de 
conduir per poder anar al metge ia 
comprar, així com qualsevol tasca 

destinada a afavorir les seves 
necessitats.

CUIDUM 
http://tuit.cat/6myOw

TOT

Administració en entitat bancària Tàrrega 16/10/2019

Atenció al client, comercial i telefònica; 
ajudar als usuaris per a que realitzin les 

accions al caixer, etc. Requisits: 
Disponibilitat de mobilitat d'almenys 
35km des del lloc residència,  tenir FP 

Administració i finances, ADE, 
Econòmiques, Dret. Ben reumenrat, 

jornada completa o reduida. 

https://cutt.ly/FedDIgD RANDSTAD

jornada completa o reduida. 

Manipulador/a aliments Tàrrega 15/10/2019

Manipulació d'aliments, cadena de 
producció, control de qualitat de 
producte. Requisits: ESO, jornada 

laboral de dilluns a dissabte. 
Incorporació immediata.

https://cutt.ly/pedDJrh RANDSTAD

Patronista
Rodalies de 

Tàrrega
17/10/2019

Formació en patronatge, tall i 
confecció. Flexibilitat i capacitat 

d'adaptació, habilitat pel treball en 
equip.  Contracte temporal, jornada 

completa. 

https://cutt.ly/jedDBhN IMAN



Operaris de manteniment Tàrrega 11/10/2019

Revisar i controlar les màquines, 
controlar les instal·lacions de la Planta. 
Realitzar les reparacions d'averies, dur 

a terme les accions establertes de 
manteniment preventiu, analitzar 

incidències, donar suport en muntatges 
elèctrics i en instal·lacions de nova 

maquinària. Experiència de dos anys i/o 
tenir titulació FP2 o en manteniment 

industrial. 

https://cutt.ly/wedD8nK IMAN

Cambrer/a Tàrrega 11/10/2019

Atendre taules, neteja i manteniment 
lloc de treball, atenció al client. Jornada 

a temps parcial. Horari: dissabtes, 
diumenges i festius al migdia. Jornada https://cutt.ly/zedD6Zx IMANCambrer/a Tàrrega 11/10/2019 diumenges i festius al migdia. Jornada 
completa a l'estiu. Persona proactiva, 

social i empàtica. Incorporació 
immediata. 

https://cutt.ly/zedD6Zx IMAN

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

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

Auxiliar administrativa Ivars d'Urgell 06/09/2019
Es necessita auxiliar administrativa a 

mitja jornada de matí i contracte per a 
6 mesos.

https://cutt.ly/6ef11af Trobaré feina

Tècnic informàtic de camp Pla d'Urgell 16/10/2019

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

Empresa dedicada a la fabricació i 

Soldador/a Urgell 16/10/2019

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

Operari sector del metall Pla d'Urgell 15/10/2019 Saber soldar i tenir carnet de conduir. https://cutt.ly/oegeuwq Infofeina

Enginyer tècnic de projectes -
Júnior-

Urgell 15/10/2019

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 15/10/2019
Oferta de treball estable amb jornada 

de dilluns a divendres en horari a 
convenir

https://cutt.ly/megesbz Infofeina



Operari de fàbrica Urgell 15/10/2019
Persona per controlar la maquinaria i 

realitzar les tasques de fabricació 
d'aquest lloc de treball.

https://cutt.ly/Kegej25 Infofeina

Operari de manteniment Urgell 15/10/2019
Operari de manteniment per indústria 

alimentari, encarregada del 
manteniment correctiu i preventiu

https://cutt.ly/0egelmY Infofeina

Controller financer Urgell 19/10/2019

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 18/10/2019

Persona per responsabilitar-se del 
departament de manteniment de 

l'empresai de la realització de nous 
https://cutt.ly/Wegen50 Infofeina

manteniment l'empresai de la realització de nous 
projectes.

Comercial gestió de residus Urgell 18/10/2019

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

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

Electromecànic/a Urgell 02/09/2019

Realitzar la posada en marxa i control 
de les instal·lacions i dispositius, 
programar sistemes automàtics, 

participar en la gestió de la producció, 
planificar, programar i controlar les 

activitats específiques de manteniment 
i realitzar funcions d'encarregat/da de 

https://cutt.ly/CegeKBg
Enfoc - Associació 

Alba

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

esperiència demostrable.

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



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 

electromecànica.

http://tuit.cat/042f9 BonÀrea

Recepcionista Guissona 11/10/2019

Funcions: Recepcionista per les oficines 
centrals (veure oferta). Requisits: 

Formació professional de grau mitjà en 
administració i finances.

http://tuit.cat/042f9 BonÀrea

Administratiu/va per compres i 
Guissona 03/10/2019

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

administració i direcció d'empreses 
http://tuit.cat/042f9 BonÀrea

Administratiu/va per compres i 
gestió de subministres

Guissona 03/10/2019
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



Comercial HORECA Agramunt 01/10/2019

Empresa dedicada a la distribució a 
l'engròs de begudes busca comercial 
per la zona de Mollerussa. Funcions: 

Pròpies de la tasca de comercial (veure 
oferta). Requisits: Carnet B de cotxe, 
habilitats comunicatives, valorable 
experiència, entre d'altres (veure 

oferta).

http://tuit.cat/LbmZc
MARLEX Human 

Capital

Tècnic de manteniment Cervera 01/10/2019

Empresa dedicada a la fabricació i 
venda de de productes per a 

l'impermeabilització i aïllament tèrmic i 
acústic. Funcions: Manteniment 

preventiu i predictiu, inspeccions, entre 
d'altres tasques (veure oferta). 

http://tuit.cat/h9dqw
MARLEX Human 

Capitald'altres tasques (veure oferta). 
Requisits: Formació en mecànica, 
pneumàtica i hidràulica i valorable 
experiència, entre d'altres (veure 

oferta).

Capital

Xòfer C+ E + CAP El Poal 01/10/2019

Empresa dedicada a la producció de 
substrats vegetals i ecològics. Funcions: 
Carregar i descarregar el camió, omplir 

tolves i cubes, entre d'altres tasques 
(veure oferta). Requisits: Carnet 

C+E+CAP i experiència prèvia, entre 
d'altres. 

http://tuit.cat/sR4Tl
MARLEX Human 

Capital

Electricista d'automoció Golmés 01/10/2019

Empresa dedicada a la fabricació i 
reparació de carrosseries per camions. 

Funcions: Realitzar el muntatge dels 
sistemes elèctrics de remolcs, entre 

d'altres tasques (veure oferta).

http://tuit.cat/kW4UD
MARLEX Human 

Capital



Soldador/a Golmés 01/10/2019

Empresa dedicada a la fabricació i 
reparació de carrosseries per camions. 

Funcions: Soldar peces d’alumini en 
diferents posicions, entre d'altres 
tasques (veure oferta). Requisits: 

Formació en soldadura i experiència 
prèvia, entre d'altres. 

http://tuit.cat/ltr8t
MARLEX Human 

Capital

Encarregat/ada de magatzem i 
logística

Agramunt 01/10/2019

Empresa dedicada empresa dedicada a 
la distribució a l’engròs de begudes. 
Funcions: Veure oferta. Requisits: 

Carnet de carretoner, habilitats 
comunicatives i experiència prèvia, 

entre d'altres. 

http://tuit.cat/MHM2v
MARLEX Human 

Capital

Empresa dedicada empresa dedicada a 

Xòfer C+CAP Agramunt 01/10/2019

Empresa dedicada empresa dedicada a 
la distribució a l’engròs de begudes. 
Funcions: Veure oferta. Requisits: 
Carnet C o C1 + CAP i experiència 
prèvia, entre d'altres. Contracte 

indefinit.

http://tuit.cat/3TBBd
MARLEX Human 

Capital

Administratiu/va exportació 
(amb anglès)

Fondarella 01/10/2019

Empresa del sector agroalimentari. 
Funcions: Veure oferta. Requisits: Cicle 

Formatiu de Grau Mitjà/Superior en 
Administració i nivell alt d’anglès 

(imprescindible) i tres anys 
d'experiència en tasques similars, entre 

d'altres. Contracte indefinit.

http://tuit.cat/0Wfxp
MARLEX Human 

Capital



Tècnic/a informàtic/a de camp Mollerussa 01/10/2019

Empresa del sector del sector 
informàtic i electrònic. Funcions: Veure 

oferta. Requisits: Cicle Formatiu de 
Grau Superior en Informàtica i dos anys 
d'experiència en tasques similars, entre 

d'altres. Contracte indefinit.

http://tuit.cat/5B4Ja
MARLEX Human 

Capital

Responsable de producció sector 
químic

Montblanc 15/10/2019

Empresa dedicada a la fabricació de 
productes metàl·lics a nivell 

internacional. Funcions: Veure oferta. 
Requisits: Grau o llicenciatura en 

enginyeria química, experiència mínima 
de 3 anys en un lloc de treball similar, 

nivell B1 d'anglès, entre d'altres (veure 
oferta).

http://tuit.cat/dPlKa
MARLEX Human 

Capital

oferta).

Tècnic/a electromecànic/a 
(diversos sectors)

Conca de 
Barberà

01/10/2019

Empreses multinacionals dedicades a la 
producció contínua. Funcions: Veure 

oferta. Requisits: Formació professional 
en mecànica industrial i/o electrònica, 

l’electricitat, la mecatrònica i/o els 
automatismes i tres anys d'experiència 

en tasques similars, entre d'altres. 
Contracte indefinit.

http://tuit.cat/bkoI3
MARLEX Human 

Capital

Tècnic/a administratiu/va 
comptable

Montblanc 01/10/2019

Empresa de la Conca de Barberà. 
Funcions: Veure oferta. Requisits: Grau 

superior d’administració i finances o 
similar i tres anys d'experiència en 

tasques similars, entre d'altres. 
Contracte indefinit.

http://tuit.cat/mikvY
MARLEX Human 

Capital



Director/a de producció
Les Borges 
Blanques

20/10/2019

Empresa multinacional. Funcions: 
Dirigir un equip de 17 persones, 
planificar el treball, gestionar la 

logística, entre d'altres (veure oferta). 
Requisits: Enginyeria tècnica i/o 

superior, domini del castellà i català 
avançat i anglès a nivell inicial. 

Experiència en gestió d'equips, entre 
d'altres (veure oferta). 

http://tuit.cat/adFqv FEINA ACTIVA

Professor/a d'acadèmia Montblanc 19/10/2019

Centre de formació i reforç. Requisits: 
Grau amb titulació de Grau en Mestre 

en Educació primària i/o batxillerat 
amb titulació de Batxillerat Científic i 

de la Salut (veure oferta). 

http://tuit.cat/f4j7z FEINA ACTIVA

de la Salut (veure oferta). 

Adminitratiu/va màrqueting Tàrrega 18/10/2019

Funcions: Comptabilitat, atenció al 
client, entre d'altres tasques (veure 

oferta). Requisits: Diplomatura o 
llicenciatura/grau en empresarials i/o 
administració i direcció d'empreses. 
Nivell superior de català i castellà, 

permís B de conduir. 

http://tuit.cat/kimLF FEINA ACTIVA

Auxiliar admininistratiu/va back 
offife

Anglesola 17/10/2019

Funcions: Atenció presencial i 
telèfonica, elaboració de documents de 

vendes. Requisits: Formació 
professional de grau mitjà i nivell alt 

d'anglès, experiència requerida en lloc 
de treball similar i nivell de conversa 

fluida en anglès. 

http://tuit.cat/31j96 FEINA ACTIVA



Especialistes en motlles de 
metalls

Agramunt 17/10/2019

Funcions: Fabricació, manteniment, 
reparació i modificació de motlles 

d'injecció de plàstic. Requisits: 
Formació professional de grau superior 
en fabricació mecànica, competència 

en CAD CAM, carnets pont grua i 
carretó elevador, SolidWorks, permís 

de conduir B i experiència prèvia. 

http://tuit.cat/Lkmkm FEINA ACTIVA

Muntador d'estructures d'alumini Balaguer 17/10/2019

Funcions: Muntar estructures 
d'alumini, persianes, mosquiteres i 

vidre. Requisits: Experiència prèvia en 
el sector de l'alumini. 

http://tuit.cat/Wfsd3 FEINA ACTIVA

1 plaça de Subaltern, auxiliar de 
serveis d'escola

Ajuntament de 
Tàrrega

17/10/2019 Veure les bases del procés de selecció http://tuit.cat/yzfbe FEINA ACTIVA
serveis d'escola Tàrrega

Peó de la construcció Tàrrega 16/10/2019

Funcions: Tasques pròpies d'un peó. 
Requisits: Formació professional de 

grau mitjà i és imprescindible tenir els 
cursets establerts legalment, nivell C1 

de català.

http://tuit.cat/XUMn4 FEINA ACTIVA

Oficial de primera construcció Tàrrega 16/10/2019
Funcions: Treball de paleta. Requisits: 
Estudis primaris complerts, carnet de 

conduir i nivell avançat de català. 
http://tuit.cat/4WmIl FEINA ACTIVA

Ajudant mecànic/a de camions Balaguer 15/10/2019

Empresa sector automoció. Funcions: 
Donar suport al taller en reparacions 

d'electricitat d'automoció, hidràulica i 
soldadura. Requisits: Formació 

professional de grau superior i nivell 
superior de català. 

http://tuit.cat/x3d2b FEINA ACTIVA



Operari/a de producció Mollerussa 15/10/2019

Empresa del sector del metall. 
Funcions: Ensamblatge de components 

en línia de producció, instal·lació de 
components hidràulics, entre d'altres 

(veure oferta). Requisits: Nivell 
superior de català. 

http://tuit.cat/cFWil FEINA ACTIVA

Auxiliar de seguretat Mollerussa 15/10/2019

Professional per a treballar a 
Fondarella. Requisits: Mínim 1 any 

d'experiència prèvia i amb certificat de 
discapacitat. 

http://tuit.cat/HOxan FEINA ACTIVA

Teacher Balaguer 15/10/2019

Professorat d'anglès nivell avançat. 
Requisits: formació universitària en 

filologia i/o traducció i interpretació, 
nivell C1 d'anglès. 

http://tuit.cat/JewYn FEINA ACTIVA

nivell C1 d'anglès. 

Tècnic/a de comunicació 
àudiovisual

Consell 
Comarcal de la 

Segarra
15/10/2019

Programa Garantia Juvenil 2019. 
Funcions: Veure oferta. Requisits: 

Formació de grau universitari (veure 
estudis requerits a l'oferta), nivell C1 de 
català, permís de conduir B i valorable 

formació en community manager  i 
d'altres. 

http://tuit.cat/xOT39 FEINA ACTIVA

Oficial/a electricista / lampista / 
calefactor

Guissona 15/10/2019

Es busquen professionals especialistes 
en instal·lacions de llum, aigua, 

calefacció i energies renovables. 
Requisits: Experiència prèvia requerida. 

http://tuit.cat/pejb7 FEINA ACTIVA

Tècnic/a d'Igualtat
Consell 

Comarcal de la 
Segarra

15/10/2019

Programa Garantia Juvenil 2019. 
Funcions: Veure oferta. Requisits: 

Formació de grau universitari (veure 
estudis requerits a l'oferta), nivell C1 de 

català, valorable expèriencia. 

http://tuit.cat/ioV3z FEINA ACTIVA



Tècnic/a de Banc de productes 
de suport

Consell 
Comarcal de la 

Segarra
15/10/2019

Programa Garantia Juvenil 2019. 
Funcions: Veure oferta. Requisits: 

Formació de grau superior de serveis 
socioculturals i a la comunitat i/o grau 
universitari (veure els estudis requerits 
a l'oferta), nivell C1 de català i permís B 

de conduir. 

http://tuit.cat/7ql56 FEINA ACTIVA

Professor/a d'anglès 
Zona 

Mollerussa i 
Lleida

15/10/2019

Centre d'idiomes. Requisits: 
Experiència en docència a alumnes 

d'infantil i primària i nivell B2 d'anglès. 
Carnet de conduir i vehicle propi.

http://tuit.cat/tkamv FEINA ACTIVA

1 plaça de personal per a tasques 
relacionades amb inventariar la Ajuntament de relacionades amb inventariar la 
documentació administrativa i 

històrica del municipi, programa 
de Garantia Juvenil (PFO)

Ajuntament de 
Castelló de 

Farfanya
15/10/0209 Veure les bases del procés de selecció http://tuit.cat/5qjEs FEINA ACTIVA

1 plaça de tècnic/a en educació 
infantil

Ajuntament de 
Sant Ramon

15/10/2019 Veure les bases del procés de selecció http://tuit.cat/P1wqY FEINA ACTIVA

1 plaça d'administratiu/va
Consell 

Comarcal del 
Pla d'Urgell

15/10/2019 Veure les bases del procés de selecció http://tuit.cat/prJj2 FEINA ACTIVA

Auxiliar administratiu/va i 
recepció

Mollerussa 14/10/2019

Centre d'estudis necessita 
administratiu/va per tasques 

administratives i de recepció i atenció 
al públic. Requisits: Formació 
professional de grau mitjà en 

administració i nivell C de català (veure 
oferta). 

http://tuit.cat/1Ljg6 FEINA ACTIVA



Aprenent de taller  mecànic de 
vehicles

Vilagrassa 14/10/2019

Funcions: Veure oferta. Requisits: 
Formació professional de grau mitjà de 

manteniment de vehicles 
autopropulsats. Carnet de conduir i 

vehicle propi, no és necessària 
experiència.

http://tuit.cat/ntjjz FEINA ACTIVA

1 plaça de vigilant municipal
Ajuntament de 

Guissona
10/10/2019 Veure les bases del procés de selecció http://tuit.cat/2Ft8I FEINA ACTIVA

1 plaça de conductor del servei 
de transport adaptat

Consell 
Comarcal del 

Pla d'Urgell
14/10/2019 Veure les bases del procés de selecció http://tuit.cat/FHCt9 FEINA ACTIVA

Ajudant de cambrer Mollerussa 14/10/2019

Funcions: ajudant de cambrer a 
Fondarella (veure oferta). Requisits: 

Experiència demostrable en servei de 
barra i sala.

http://tuit.cat/Acco7 FEINA ACTIVA

barra i sala.

Xòfer/transportista de camió Cervera 11/10/2019

Funcions: Conductor de tràiler zona de 
Catalunya (veure oferta). Requisits: 

Imprescindible disposar del CAP i 
targeta de tacògraf digital, entre 

d'altres (veure oferta).

http://tuit.cat/r64kN FEINA ACTIVA

PREINSCRIPCIÓ PROGRAMA 
JOVES

La Solana 21/10/2019

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

Operari/a manteniment Anglesola 21/10/2019

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 21/10/2019

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 21/10/2019

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

Camioner/a Tàrrega 21/10/2019

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

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

Programa 
"30PLUS" Centre 
de formació La l'atur com a demandant d'ocupació 

(DONO).
30plus@tarrega.cat

de formació La 
Solana

Soldador/a Anglesola 21/10/2019

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 21/10/2019

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. Responsabilitat 

i compromís.

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

Programa 
"30PLUS" Centre 
de formació La 

Solana

Reparador/a maquinària agrícola Montgai 21/10/2019

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 21/10/2019

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 21/10/2019

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 21/10/2019

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 

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

Programa 
"30PLUS" Centre 
de formació La 

Solana
(DONO). Disposar del grau en 

enginyeria informàtica.
30plus@tarrega.cat

Solana

Cambrer/a Guimerà 21/10/2019

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 21/10/2019

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



Cambrer/a Verdú 21/10/2019

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

Terapeuta ocupacional Verdú 25/9/2019

Experiència no requerida. Diplomatura 
en teràpia ocupacional. Tasques de 
seguiment i valoracions d'usuaris, 
coordinació amb l'equip i amb les 

famílies.

https://bit.ly/2micus2 Infojobs

Fiscal - Comptable Tàrrega 16/10/2019
CFGM, experiència mínima de 3 anys. 

Tasques de comptabilitat i presentació 
d'impostos, assessoria.

https://bit.ly/2naQNdD Infojobs

Electromecànic/a servei 
Agramunt 17/9/2019

CFGS, almenys dos anys d'experiència. 
Persona resolutiva, atenció al client. 

https://bit.ly/2lEcZwj Infojobs
Electromecànic/a servei 

postvenda
Agramunt 17/9/2019

Persona resolutiva, atenció al client. 
Carnet de conduir. Tasques de 

manteniment.

https://bit.ly/2lEcZwj Infojobs

Personal tasques de neteja Tàrrega 22/8/2019

No es requereixen estudis ni 
experiència. Es duran a terme tasques 

de neteja a mitja jornada, 
majoritàriament d'estris de cuina.

https://bit.ly/2nPBc3r Infojobs

Diplomat/da en infermeria Verdú 23/8/2019
Valorar usuaris i elaborar pla d'atenció 
individualitzat. Preparació i distribució 
de medicament. 27 hores a la setmana.

https://bit.ly/2lEmE63 Infojobs

Tècnic/a manteniment 
(especialitat electricitat)

Bellpuig 22/8/2019
CFGM, experiència d'almenys 1 any. 

Certificat de soldadura i PRL. Valorable 
anglès bàsic.

https://bit.ly/2lBjNdV Infojobs

Director/a tècnic/a comercial 
d'assegurances

Tàrrega 18/10/2019

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



Arquitecte tècnic/a - Decorador/a Bellpuig 17/10/2019

CFGM, almenys 3 anys d'experiència. 
Disseny i planificació de projectes. 
Posterior control d'obra, amb 6-10 

persones a càrrec.

https://bit.ly/2lFFmdu Infojobs

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

Tàrrega 19/10/2019
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 19/10/2019

Estudis d'ESO, experiència mínima d'un 
any. Tasques d'atenció al públic, 
nocions adminsitratives i gestió 

informàtica a nivell usuari. Valorable 
coneixements de fusteria/ferreteria.

https://bit.ly/2LRXcEb Infojobs

Estudis d'ESO, experiència mínima no 

Expenedor/a gasolinera Granyanella 3/10/2019

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 3/10/2019

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

Responsable taller Tàrrega 2/10/2019

CFGM amb 5 anys d'experiència. 
Nocions de muntatge de persianes i 

d'eines relacionades amb la fabricació 
del producte. Organització i gestió del 

magatzem.

https://bit.ly/2Vklbix Infojobs



Expenedor/a Repsol Tàrrega 14/10/2019

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 27/9/2019

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 16/9/2019

Estudis de batxillerat, experiència 
mínima no requerida. Coneixements 

d'idiomes valorable. Atenció telefònica, 
entrar comandes, albarans i facturació. 
Resolució de conflictes i seguiment de 

https://bit.ly/35gRfZs Infojobs

Resolució de conflictes i seguiment de 
correus.

Caixer/a - reposador/a Tàrrega 10/10/2019

Estudis d'ESO, experiència no 
requerida. Es demanen horaris flexibles 
(torns rotatius). Tasques de cobrament 

a caixa i manteniment prestatgeries. 
Bona actitud i dots comunicatives, 

formació a càrrec de l'empresa.

https://bit.ly/32diXEt Infojobs

Mosso de magatzem Tàrrega 8/10/2019

Estudis d'ESO, experiència mínima d'un 
any en tasques similars. Preparació de 

comandes, picking i repartiment de 
mercaderies. Carnet de conduir B.

https://bit.ly/2BaLjmO Infojobs



Encarregat/da de botiga Tàrrega 7/10/2019

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

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

control de vendes, gestió de producte i 
atenció al client. Formació a càrrec de 

l'empresa.

https://bit.ly/2VBqdYe Infojobs

Dependent/a botiga de roba Balaguer 20/10/2019

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

Caixer/a - reposador/a Balaguer 19/10/2019

Estudis d'ESO, epxeriència mínima d'un 
any. Bona capacitat d'atenció als 

clients/es i tasques propies de https://bit.ly/33ONhFQ InfojobsCaixer/a - reposador/a Balaguer 19/10/2019 clients/es i tasques propies de 
cobraments i venda. S'ofereixen 40 

hores setmanals.

https://bit.ly/33ONhFQ Infojobs

Operari/a fàbrica de sucs Mollerussa 19/10/2019

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

Enginyer/a - tècnic/a industrial Balaguer 19/10/2019

Estudis d'enginyeria tècnica amb 
almenys un any d'experiència. Disseny i 

muntatge de projectes. Definir, 
planificar i controlar els processos i 
anàlisi de resultats. Cal domini de 
software 2D i 3D i coneixements 

d'hidràulica i electricitat.

https://bit.ly/2P6KRy2 Infojobs



Supervisor/a línia de producció Tàrrega 19/10/2019

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

Conductor/a maquinista 
excavadora + camió

Balaguer 18/10/2019

Estudis de batxillerat amb almenys 5 
anys d'experiència. Control i conducció 
d'excavadora de 5 a 30 TN giratoria a la 

zona de Lleida, canalitzacions. 
Puntualment conducció de camió 

Dumper. Jornada de 08:00 a 16:00.

https://bit.ly/2W0x0Ll Infojobs

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

Gestió administrativa i comercial Mollerussa 17/10/2019

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 17/10/2019

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 14/10/2019

CFGM amb almenys 2 anys 
d'experiència. Quiromassatge, pedicura 
i manicura entre altres. Cal experiència 

i formació relacionada amb aquest 
àmbit.

https://bit.ly/2J35tn9 Infojobs



Conductor/a amb titulació de 
gerocultor/a

Mollerussa 11/10/2019

CFGM amb almenys un any 
d'experiència i carnet de conduir. Cal 

empatia, bona forma física per 
manipular pes i capacitat d'organització.

https://bit.ly/2oQarNg 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

Estudis d'enginyeria superior amb 
almenys 1 any d'experiència. Gestió de 

PAC i CGE, control de plagues i 
Tècnic/a d'ajuts i medi ambient Mollerussa 8/10/2019

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 3/10/2019

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 24/9/2019

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 17/9/2019

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

English Teacher Balaguer 27/8/2019

Estudis de grau, amb almenys un any 
d'experiència i nivell C1 d'anglès. 

Persona sociable, amb clara vocació 
docent, dinàmica i alegre. S'ofereix 

formació continuada a càrrec de 
l'empresa.

https://bit.ly/33PgX5K Infojobs

Selecció auxiliar de serveis 
d'escola + borsa de treball

Tàrrega
11/10/2019 a 

30/10/2019

Concurs-oposició de personal laboral 
fix. Tasques de consergeria en escola 

municipal.
https://bit.ly/2B67dro

Ajuntament de 
Tàrrega

municipal.

Selecció - JOVES PROGRAMA 
GARANTIA JUVENIL 2019

Tàrrega
14/10/2019 a 

21/10/2019

Concurs de personal laboral temporal 
adscrit a Garantia Juvenil. Perfils 

polivalents per a diverses àrees de 
l'Ajuntament de Tàrrega.

https://bit.ly/2B67dro
Ajuntament de 

Tàrrega

Promotor/a Lleida 18/10/19

Donar a conèixer el producte i oferir 
degustacions, informant sobre les 

característiques, aventatges i beneficis 
del cafè. Contracte temporal amb 

difrents jornades i horaris. Formació a 
càrrec de l'empresa. Experiència prèvia.

http://tuit.cat/oW7lE EULEN

Ajudant/a de cuina
Les Borges 
Blanques

14/10/19

Ajudar a la cuina a preparar plats, 
entrepans i altres funcions relacionades 

amb la hosteleria. Titulació mínima 
ESO. Requisits: moltes ganes de 

treballar i aprendre. Horari de matí.

http://tuit.cat/iU5Nv CC Garrigues



Professorat d'anglès Mollerussa 17/10/19
Per a infants, joves i adults. Varietat 

d'horaris, matí i tarda.

Enviar CV a 
centrecurriculum@gmail.

com
CC Pla d'Urgell

Auxiliar administratiu/va Mollerussa 17/10/19 Horari de jornada partida.
Enviar CV a 

centrecurriculum@gmail.
com

CC Pla d'Urgell

Auxiliar administratiu/va Mollerussa 15/10/19 Persona proactiva menor de 29 anys
Enviar CV a 

joventutconsell@gmail.c
om

CC Pla d'Urgell

Auxiliar administratiu(va francès Mollerussa 15/10/19 Requisit domini llengua francesa.
Enviar CV a 

joventutconsell@gmail.c
om

CC Pla d'Urgell

Reparació de maquinària petita com 
eines d'alta qualitat, elèctriques, 

manuals i de mesurament, generadors 

Reparador/a de maquinària 
petita

Termens 14/10/19

manuals i de mesurament, generadors 
elèctrics, màquines de soldar i d'altres. 
Es requereix coneixements i habilitats 

en mecànica/electromecànica. Es busca 
persona amb moltes ganes de terballar 

i aprendre. Horari de matí i mitja 
jornada.

http://tuit.cat/rMskD IMO Lleida

Conductor/a autocar escolar Lleida 14/10/19

Realitzar el transport d'escolars amb 
necessitats especials per a les escoles. 

Horari: 7.30 a 9.30 i 16.30 a 18.30. 
Requisits: tenir el Cap, tarjeta de 

tacògraf i carnet D.

http://tuit.cat/SOsXh IMO Lleida



Full-Stack Lleida 15/10/19

Treballar en projectes de diferent 
tipologia a cada moment i així ampliar 
els teus coneixements i experiència. 

Estudis nivell intermedi o superior en 
CFGS en desenvolupament aplicacions 

multiplataforma o web, Enginyeria 
informàtica o similar. Persona amb 

capacitat de treballar en equip, 
habilitats comunicatives i empatia, 

adaptació al canvi i iniciativa.

http://tuit.cat/VY08c IMO Lleida

Treballar en projectes de diferent 
tipologia en cada moment i així ampliar 

els teus coneixements i experiència. 
Estudis nivell intermedi o superior en 

QA Engineer Lleida 15/10/2019

Estudis nivell intermedi o superior en 
Enginyeria informàtica o similar. 

Persona amb capacitat de treballar en 
equip, habilitats comunicatives i 

empatia, adaptació al canvi i iniciativa. 
Jornada completa de dilluns a 

divendres.

http://tuit.cat/nMRpm IMO Lleida

Operari per fer neteja de vehicles Lleida 15/10/2019

Imprescindible certificat de 
discapacitat. Incorporació immediata. 

Contraccte per substitució amb 
possibilitats de renovació. Jornada 

completa.

http://tuit.cat/i1Zt0 IMO Lleida

Auxiliar administratiu/va
Puigverd de 

Lleida
16/10/2019

Inscrits a la Garantia Juvenil (16 a 29 
anys). Horari de 8 a 15h. Imprescindible 

ormació administratiu/va i nivell C de 
Català.

http://tuit.cat/P8w8N IMO Lleida



Monitor/a de patinatge Lleida 16/10/2019

Realitzar l'activitat extra-escolar de 
patinatge a alumnes d'Educació Infantil 
i Primària. Imprescindible experiència i 

aportar certificació en el registre de 
professionals de l'esport. Busquem 
persones que els hi agradi treballar 
amb infants, que tinguin sentit de la 
imaginació, proactives, dinàmiques 

entre d'altres.

http://tuit.cat/zrZmr IMO Lleida

Personal per botiga (Temporada 
Lleida 17/10/2019

Es cerca personal per a botiga de 
productes artesanals i de proximitat 

(vins, olis, formatges, caves i d'altres) 
Tasques: atenció clientela, 

assessorament i recomanació de http://tuit.cat/qJMim IMO Lleida
Personal per botiga (Temporada 

de Nadal)
Lleida 17/10/2019 assessorament i recomanació de 

productes o serveis, realitzar 
cobraments fent la getió administrativa 

i d'altres. Torns rotatius. Experiència 
prèvia de 6 mesos.

http://tuit.cat/qJMim IMO Lleida

Mosso de magatzem (carretoner) Lleida 17/10/2019

Etiquetatge de productes, packing, 
picking, ca`rrega i descàrrega de 

camions, ubicació de material amb la 
carretilla, preparació de comandes, 

ordre i neteja del magatzem. Jornada 
partida de dilluns a divendres. 
Experiència mínima d'1 any. 

Imprescindible carnet de carretoner 
vigent.

http://tuit.cat/e0ENx IMO Lleida



Coordinador/a i informadors/es 
ambientals

Lleida 18/10/2019

Campanya ambiental on es promou 
substituir el sistema de recollida de 
residus amb contenidors i implantar 
una prova pilot del sistema porta a 

porta la ciutat de Lleida. Domini català i 
castellà. Capacitat per expressar-se 

clarament. Residència a Lleida. Agilitat 
ús aparells electrònics.

http://tuit.cat/qs950 IMO Lleida

Administratiu/va Cervera 21/10/2019

Tasques administratives variades. Es 
requereix de formació universitària, 
preferiblement formació en Ciències 
Empresarials, ADE o similar. S'ofereix 
pla de carrera. Ser de la zona. Jornada 

completa de dilluns a divendres.

http://tuit.cat/ycxfJ IMO Lleida

completa de dilluns a divendres.

Educador/a Social Lleida 21/10/2019

Funcions pròpies per la seva categoria 
en una Residència i Centre de Dia de 

Gent Gran. Jornada completa. 
Formació: diplomatura / estudis de 

Grau Pla Bolonya.

http://tuit.cat/v0jze IMO Lleida

Tècnic@ Administració/Vendes Lleida 20/10/2019

Gestió i Tramitació documental, -
administrativa. Relació amb clients: 

informació, atenció al cliente, solució 
d’incidències, etc. Accions amb finalitat 
comercial o pre-venda telefònicament

https://cutt.ly/CegrW8x Psique

Tècnic@ - Controller 
Administració/Finances

Lleida 20/10/2019

Treballarà en tasques administratives - 
comptables – financeres, coordinant-se 

amb el “Controller” i el “Director 
Financer” del Grup Internacional, 

ubicats a l’estranger.

https://cutt.ly/Pegrb8D Psique



comercial Lleida 17/10/2019

Formación, nivel Ingeniería Agrícola. 
Imprescindible experiencia en venta, y 

preferentemente dentro del sector 
agrícola – fitosanitarios.

https://bit.ly/2BrS83l Psique

Direcció IT Lleida 17/10/2019

Es responsabilitzarà de definir els 
projectes d’IT, en base a l’anàlisi 

minuciós dels requeriments interns, 
recursos, etc.Formació acadèmica: 
Valorable Enginyeria Informàtica o 

similar.

https://bit.ly/2J928Tp Montañes i Solé

IC 24H, empresa de serveis de sistemes 
de seguretat de Lleida necessita, per 

ampliació de plantilla, instal.lador/a de 
sistemes de seguretat i principalment 

Intal·lador/a de sistemes elèctrics Lleida 18/10/2019
sistemes de seguretat i principalment 
cablejats (alarmes, càmeres, contra 

incendi, etc...CFGM i/o CFGS en 
Electricitat i Electrònica. També es 

valorarà formació en 
Telecomunicacions.

https://bit.ly/2J9OWhd Optima

COMPTABLE (MITJA JORNADA 
AMB POSSIBILITATS 

D'AMPLIACIÓ
Lleida 17/10/2019

Formació acadèmica:CFGS en 
Administració i Finances o similar. 

Experiència professional: coneixements 
administratius, de facturació i 

comptabilitat.

https://bit.ly/35Q4vnX Optima

Supervisor/a de Línies de 
Producció

Tàrrega 18/10/2019
Seleccionen persona para dirigir equips 
de traball, dentro de una gran empresa 

del sector de la alimentació
https://bit.ly/2VYpEI2 Adecco



Manteniment Tàrrega 07/10/2019

Disponer de carnet B de 
conducir.Disponibilidad horaria. 

Experiencia en reparación de sistemas 
de riego. Nociones en soldadura, 

mecánica y fontanería.

https://bit.ly/2BwNaSY Adecco

Auxiliar Administratiu Tàrrega 15/10/2019
Gestió i recepció de 

comandes.Recepció.Gestió comercial. 
CFGM/ CFGS Administració.

https://bit.ly/2Pcc4PM Eurofirms

Operari/ària Tàrrega 14/10/2019

Alimentar la maquinària. Ensacar i 
paletitzar producte.Control de 

qualitat.Entre altres tasques pròpies 
del lloc de 

treball.Funció:Manipulador/a (Qualitat, 
producció, I+D)

https://bit.ly/2W7dRaA Eurofirms

producció, I+D)

Gestor/a Call Center Vilagrassa 21/10/2019

Tasques: atenció telefònica a 
incidències de transport per carretera i 

tasques administratives. Jornada 
completa. Idiomes: català, castellà i 

anglès. Domini ofimàtica. 
Competències: resolució de problemes 

i comunicació.

Rosa 973223711 
r.farre@asgtrans.com

ASGTRANS


