BUTLLETÍ D'OFERTES
7 d'octubre de 2019

OFERTA DE FEINA

Mosso/a magatzem

Soldador/a

Administratiu/va comptable

Tècnic/a qualitat i medi ambient

EMPRESA - LLOC

Tàrrega

Tàrrega

Tàrrega

Balaguer

DATA

REQUISITS, PERFIL SOL·LICITAT,
DESCRIPCIÓ
Es cerca un mosso/a magatzem. Preparació
comandes, ús PDA, carrega i descàrrega,
manteniment. Cal disposar de l'ESO i
experiència d'1 any. Horari partit de 9 a 13 i
de 15 a 18h.
Es cerquen 2 soldadors/es. Preparació
plànols, ús de plegadora i mola, soldadura,
muntatge estructures, etc. Cal disposar de
FP mecànica o CFGM. S'ofereix treball
estable.

ACCÉS A L'OFERTA

ORIGEN

https://www.randstad.es/c
andidatos/ofertasempleo/oferta/mosso-amagatzem-tarrega-lleida2412937/

RANDSTAD

https://www.randstad.es/c
andidatos/ofertasempleo/oferta/soldador-atarrega-lleida-2412510/

RANDSTAD

01/10/2019

Funcions: Introducció d'assentaments
https://www.randstad.es/c
comptables, impostos, IVA, IRPF i
andidatos/ofertasrealització de factures. Estudis de CFGM o
empleo/oferta/administrati
CFGS en administració. Cal disposar
vo-a-contable-tarregad'experiència en aquesta àrea. Contractació
lleida-2412172/
temporal de 2 mesos. Horari de 9 a 13h.

RANDSTAD

01/10/2019

Funcions: Treballar en planta, recepció de
materials, control de producció, realització
d'assajos, auditories en línia, seguiment de https://empleo.imancorp.e
s/es/oferta/tecnicoaprojectes i gestió de residus. Incorporació calidad-y-medioambiente
immediata, salari segons vàlua, jornada
completa, horaris rotatius.

IMAN

03/10/2019

02/10/2019

Administratiu/va comercial

Ajudants de muntadors

Tècnic/a de manteniment industrial

Persones per a fer descàrregues

Magatzemer/a

Tàrrega

Tàrrega

Tàrrega

Tàrrega

Tàrrega

30/09/2019

Funcions: Atenció telefònica, gestió de
comandes, resolució d'incidències. Estudis
de CFGM o CFGS en administració.
Experiència de 2 anys. S'ofereix treball
estable.

https://www.randstad.es/c
andidatos/ofertasempleo/oferta/administrati
vo-a-comercial-tarregalleida-2411810/

RANDSTAD

30/09/2019

https://www.randstad.es/of
Es cerquen 4 ajudants de muntadors.
ertasFuncions: ajudar a muntar stands,
empleo/oferta/ayudantesmuntatge de tarimes, posar moquetes. Cal montadores-tarrega-lleidadisposar de l'Eso i experièncis d'1 any.
2411727/

RANDSTAD

30/09/2019

Funcions: Tasques de manteniment
electronc i d'electricitat. Requisits:
https://www.randstad.es/of
Coneixements d'aquest àmbit, capacitat
ertasempleo/oferta/tecnicod'adaptació en entorns dinàmics, carnet de
conduir. CFGS en electrònica i electricitat. mantenimiento-industrialtarrega-lleida-2411622/
Contractació directa d'empresa, cotxe
empresa.

RANDSTAD

30/09/2019

Es necessiten persones per a la realització
de descàrregues a dies esporàdics en zona https://empleo.imancorp.e
de Tàrrega. Horari de 8 a 13h. Es valorarà s/es/oferta/personas-paradescargas
capacitat manual, capacitat d'organització,
preferible residència a Tàrrega o voltants.

IMAN

27/09/2019

Funcions: Càrrega i descàrrega de material
amb el carretó, ubicació mercaderia,
organització magatzem, gestió incidències. https://empleo.imancorp.e
s/es/oferta/almaceneroaRequisits. CFGM, experiència com apeó de
17
magatzem, disposar carnet de carretoner.
Jornada completa.

IMAN

Administratiu/va per compres i gestió de
subministres

Tècnica/a secció d'energia

Administratiu/va

Guissona

Guissona

Guissona

03/10/2019

Funcions: Dur a terme la gestió
administrativa dels proveïdors (factures,
proformes, comandes, etc.), gestionar els
pressupostos amb els proveïdors, de la
relació i la negociació amb aquests,
https://www.bonareaagrupa.com/jobs/ca/JobOf
gestionar la tenda virtual, entre d'altres
fers
tasques. Requisits: Grau en administració i
direcció d'empreses (ADE) o similar,
facilitat de tracte per l'atenció al client i
residència pròxima a Guissona o possibilitat
de canvi de residència.

BonÀrea

03/10/2019

Funcions: Desenvolupar les diferents
tasques a la secció d'Energia, tant per la
comercialització d'electricitat com per a
https://www.bonareadesenvolupar la comercialització de Gas.
agrupa.com/jobs/ca/JobOf
Requisits: Enginyeria industrial i/o Grau en
fers
enginyeria de l'energia i residència pròxima
a Guissona o possibilitat de canvi de
residència.

BonÀrea

02/10/2019

Funcions: Control i seguiment dels centres
de recollida. control i seguiment d'entrades
de fàbriques i control i seguiment del
https://www.bonareatransport. Requisits: Grau superior
agrupa.com/jobs/ca/JobOf
d'administració i finances i/o grau
fers
d'administració i direcció d'empreses,
residència pròxima a Guissona o possibilitat
de canvi de residència.

BonÀrea

Informàtic/a programador/a web i mòbil

Enginyer/a d'avantprojectes

Guissona

Guissona

27/09/2019

Es requereix un/a informàtic/a especialitzat
en iOS i ANDROID. Funcions: Per iOS, saber
utilitzar Objective-C i Swift. A més, hauria
de poder desenvolupar diferents
plataformes (Iphone, Ipad, Iwatch i
diferents versions de iOS).
Per ANDROID, saber utilitzar Android
https://www.bonareaagrupa.com/jobs/ca/JobOf
Studio/SDK i les diferents versions
fers
d'ANDROID. Domini dels patrons de
disseny, -REST APIs, JSON, XML i versions de
software. (Ggit). Requisits: Enginyeria
informàtica o similar, valorable integració
amb llibreries de tercer, notificacions push,
continguts web (HTML5, CSS3, JavaScript) i
coneixement en el desenvolupament Híbrid.

BonÀrea

25/09/2019

Funcions: Desenvolupament
d'avantprojectes, des de l'informe fins als
plànols,és necessari que tingui
coneixements específics en la part d'obra
civil i interès per aprendre en d'altres
https://www.bonareatemes de la indústria alimentària
agrupa.com/jobs/ca/JobOf
(maquinària, manutenció, seguretat, PCI..).
fers
També participarà en el disseny del nou
complex d'Épila. Requisits: Enginyeria
industrial i/o enginyeria civil, valorable
coneixements específics en la part d'obra
civil.

BonÀrea

Enginyer/a industrial mecànic

Electricista d'automoció

Soldador/a

Golmés

Golmés

Golmés

01/10/2019

Empresa dedicada a la fabricació i
reparació de carrosseries per camions.
Funcions: Assegurar el compliment de la
normativa i dels reglaments, elaborar i
mantenir els procediments interns de
https://ofertesMARLEX Human
marlex.talentclue.com/ca/n
treball, estudiar i analitzar el mercat i
Capital
ode/49620881/4590
realitzar el Bechmarking del producte,
entre d'altres tasques (veure oferta).
Requisits: Enginyeria Industrial Mecànica i
experiència prèvia, entre d'altres (veure
oferta). Contracte indefinit.

01/10/2019

Empresa dedicada a la fabricació i
reparació de carrosseries per camions.
Funcions: Realitzar el muntatge dels
sistemes elèctrics de remolcs, fabricar les
caixes elèctriques, elaborar el cablejat
elèctric i solucionar avaries en el sistema
elèctric dels vehicles. Requisits: Formació
en electricitat i experiència prèvia, entre
d'altres. Contracte indefinit.

01/10/2019

https://ofertesMARLEX Human
marlex.talentclue.com/ca/n
Capital
ode/49626977/4590

Empresa dedicada a la fabricació i
reparació de carrosseries per camions.
Funcions: Soldar peces d’alumini en
diferents posicions, analitzar i comprendre
plànols i dissenys,
conèixer i comprendre les característiques i
https://ofertesMARLEX Human
propietats dels elements amb els que es marlex.talentclue.com/ca/n
Capital
ode/49635651/4590
treballa, seleccionar i utilitzar l’equip i
maquinària necessària per realitzar la
soldadura, entre d'altres tasques (veure
oferta). Requisits: Formació en soldadura i
experiència prèvia, entre d'altres.
Contracte indefinit.

Encarregat/ada de magatzem i logística

Xòfer C+CAP

Agramunt

Agramunt

01/10/2019

Empresa dedicada empresa dedicada a la
distribució a l’engròs de begudes. Funcions:
Coordinar, gestionar i controlar el
magatzem; supervisar les càrregues i
descàrregues de mercaderies; controlar el
https://ofertesprocès intern del magatzem; planificar i
MARLEX Human
marlex.talentclue.com/ca/n
assignar les rutes a realitzar; comprovar els
Capital
ode/48364405/4590
fulls de comanda, entre d'altres tasques
(veure oferta). Requisits: Carnet de
carretoner, habilitats comunicatives i
experiència prèvia, entre d'altres (veure
oferta). Contracte indefinit.

01/10/2019

Empresa dedicada empresa dedicada a la
distribució a l’engròs de begudes. Funcions:
Controlar i gestionar tota la documentació
relacionada amb el camió; controlar i
gestionar tota la documentació relativa a
les càrregues/descàrregues; efectuar el
https://ofertesMARLEX Human
transport segons la ruta planificada; vetllar marlex.talentclue.com/ca/n
Capital
ode/48362962/4590
pel material transportat; realitzar un
manteniment preventiu al vehicle, entre
d'altres tasques (veure oferta). Requisits:
Carnet C o C1 + CAP i experiència prèvia,
entre d'altres (veure oferta). Contracte
indefinit.

Administratiu/va exportació (amb anglès)

Tècnic/a informàtic/a de camp

Fondarella

Mollerussa

01/10/2019

Empresa del sector agroalimentari.
Funcions: Atendre als clients, elaborar
ofertes comercials, gestionar la facturació
de les mateixes ofertes i controlar i fer
seguiment de la documentació necessària
per cada exportació; coordinar els diferents
https://ofertesdepartaments implicats per tal de complir
MARLEX Human
marlex.talentclue.com/ca/n
amb les comandes dintre dels terminis
Capital
ode/47327703/4590
establerts, entre d'altres tasques (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 (veure oferta). Contracte indefinit.

01/10/2019

Empresa del sector del sector informàtic i
electrònic. Funcions: Reparació d’equips
informàtics, posada en marxa de diferents
sistemes operatius i configuració i cablejat
de xarxes i videovigilància, realitzar el
https://ofertesMARLEX Human
manteniment informàtic de la cartera de marlex.talentclue.com/ca/n
Capital
ode/44952116/4590
clients, entre d'altres tasques (veure
oferta). Requisits: Cicle Formatiu de Grau
Superior en Informàtica i dos anys
d'experiència en tasques similars, entre
d'altres (veure oferta). Contracte indefinit.

Tècnic/a electromecànic/a (diversos sectors)

Tècnic/a administratiu/va comptable

Netejador/a

Conca de
Barberà

Montblanc

Bellpuig

01/10/2019

Empreses multinacionals dedicades a la
producció contínua. Funcions: Realitzar
manteniment preventiu i correctiu de les
línies de producció, reparar els equips i
maquinària de la fàbrica, resoldre les
incidències i averies que puguin sorgir
https://ofertesMARLEX Human
durant la jornada, entre d'altres tasques marlex.talentclue.com/es/n
Capital
ode/38368191/4590
(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 (veure
oferta). Contracte indefinit.

01/10/2019

Empresa de la Conca de Barberà. Funcions:
Tasques administratives, atenció als clients
tant telefònicament com presencialment i
serà la persona de contacte amb els
https://ofertesMARLEX Human
mateixos. (veure oferta). Requisits: Grau marlex.talentclue.com/ca/n
Capital
ode/45595571/4590
superior d’administració i finances o similar
i tres anys d'experiència en tasques
similars, entre d'altres (veure oferta).
Contracte indefinit.

30/09/2019

Funcions: Operari/a de neteja per neteges
a domicili i industrials. Requisits: Mínim dos
anys d'experiència en tasques similars,
carnet de conduir i vehicle propi, entre
d'altres (veure oferta).

http://tuit.cat/8a5MY

MARLEX Human
Capital

Cambrer/a

Soldador/a

Mosso/a càrrega i descàrrega

Operari/a de magatzem

Aplicador de biocidas. Control oganismes
nocius.

Agramunt

Tàrrega

Anglesola

Bellpuig

Lleida

19/09/2019

Bar-restaurant d'Agramunt. Funcions:
Cambrer/a per dos dies de fira, servir als
comensals. Requisits: Carnet de conduir i
vehicle propi, valorable experiència entre
d'altres (veure oferta).

http://tuit.cat/8a5MY

MARLEX Human
Capital

19/09/2019

Serralleria de Tàrrega. Funcions: Soldadura
Fil i Mig/Mag, ús de la plegadora i la cisalla i
altres tasques pròpies del taller. Requisits:
Carnet de conduir i vehicle propi,
experiència en treballs de soldadura, entre
d'altres (veure oferta).

http://tuit.cat/8a5MY

MARLEX Human
Capital

17/09/2019

Empresa de Anglesola cerca peons per dies
puntuals. Funcions: Càrregar i descàrrega
camions. Requisits: Disponibilitat per
treballar un o dos dies a la setmana,
capacitat d'aixecar pes i residència prop del
lloc de treball, entre d'altres (veure oferta).

http://tuit.cat/8a5MY

MARLEX Human
Capital

17/09/2019

Empresa de Bellpuig. Funcions: Càrrega i
descàrrega de productes, alimentació i
control de la línia de producció, ensacat del
producte final. Requisits: Carnet de
carretoner, disponibilitat horària i
residència prop del lloc de treball, entre
d'altres (veure oferta).

http://tuit.cat/8a5MY

MARLEX Human
Capital

01/10/2019

Aplicador de biocides amb coneixements
d'ofimàtica. Funcions: administratives i
aplicador de biocides. Formació: FP2/CF
Grau Superior / Cert. Prof N3 i Carnet
aplicador biocida o Tècnic en Salut
ambiental.

http://tuit.cat/41oOa

IMO LLEIDA

Auxiliar d'infermeria o geriatria

Operari/a de neteja amb expeirència

Peó agrari

Teleoperador/a

Soldadors per TIG

Lleida

Lleida

Raimat

Lleida

Castellserà

02/10/2019

Funcions pròpies de la seva categoria,
indispensable estudis d'auxiliar de geriatria,
infermeria, sociosanitari o equivalent.
Jornada de 8 hores (matí o tarda) de dilluns
a diumenge (jornada completa).

http://tuit.cat/4zGn9

IMO LLEIDA

03/10/2019

Operari/a de neteja amb expeirència, mitja
jornada de matí amb cotxe. Neteja
d'edificis, oficines i d'altres. Horari
principalment de matins de dilluns a
divendres. Contracte a temps parcial amb
possibilitat de continuar. Imprescindible
experiència mínima d'1 any.

http://tuit.cat/aKzc0

IMO LLEIDA

03/10/2019

Peó agrari per treballar a una vinya
realitzant tasques de lligar, aclarir, col·locar
filferros i d'altres. Jornada completa.
Experiència d'1 an. Incorporació a mitjans
d'octubre. Els/les candidats/es han de
poder arribar al lloc de treball, també hi ha
la possibilitat de vivenda.

http://tuit.cat/Ofbuw

IMO LLEIDA

04/10/2019

Teleoperadors/es per campanya puntual.
Torns de matí, migdia i tarda de dilluns a
dissabte. Formació mínima FP II o CFGS o
BAT. Coneixements d'informàtica a nivell
d'usuari. Imprescindible el català i castellà
parlat, nivell d'escrit alt. Es valorarà tenir
aptituds comercials. Formació a càrrec de
l'empresa. Incorporació immediata.

http://tuit.cat/au2Ey

IMO LLEIDA

07/10/2019

Dues vacants. Requisits: ESO i experiència
prèvia en lloc similar de dos anys mínim
entre d'altres (veure oferta).

http://tuit.cat/d4diH

FEINA ACTIVA

Conductors d'autocars

Director/a de producció

Professor/a d'acadèmia

Mecànics i ajustadors de l'automòbil

Operari/a tèxtil

Torrefarrera

Les Borges
Blanques

Montblanc

Vimbodí i Poblet

Cervera

07/10/2019

Tres vacants. Requisits: permís de conduir
D entre d'altres (veure oferta).

http://tuit.cat/li0Ba

FEINA ACTIVA

06/10/2019

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

05/10/2019

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

04/10/2019

1 vacant. Funcions: No indicat (veure
oferta). Requisits: FP grau mitjà en
manteniment de vehicles autopropulsats
i/o manteniment a la producció, carnet de
conduir B i vehicle propi, experiència prèvia
de 4 anys, entre d'altres (veure oferta).

http://tuit.cat/s8V9x

FEINA ACTIVA

04/10/2019

1 vacant. Funcions: Control de la
maquinària, carregar canons, control
d'estockatge i de magatzem, entre d'altres
(veure oferta). Requisits: FP grau superior,
carnet de conduir i vehicle propi, valorable
carnet de carretoner/a, entre d'altres
(veure oferta).

http://tuit.cat/nwqhP

FEINA ACTIVA

Auxiliar administratiu/va

Tècnic/a delineant

Assistent/a comercial

Preixana

Mollerussa

Mollerussa

04/10/2019

Administració pública, 1 vacant. Funcions:
Treballs propis administratiu, registre
general documents, registre facturació,
arxiu, gestió OAC com emissió certificats,
rebre documentació i instàncies ( OAC ),
control agenda cultural i activitats
d´atenció al públic, entre d'altres (veure
oferta). Requisits: FP grau superior, carnet
de conduir i vehicle propi i imprescindible
experiència, entre d'altres (veure oferta).

http://tuit.cat/J9906

FEINA ACTIVA

03/10/2019

1 vacant. Funcions: Manteniment de
plànols de les instal·lacions de l'empresa,
fer manuals i plànols de noves
instal·lacions, entre d'altres (veure oferta).
Requisits: FP grau superior d'edificació i
obra civil i/o disseny industrial, carnet de
conduir i vehicle propi i experiència mínima
de dos anys, entre d'altres (veure oferta).

http://tuit.cat/f22mz

FEINA ACTIVA

03/10/2019

1 vacant. Funcions: Realització de tasques
de suport al seu cap comercial, atendre
comandes, clients i visites, documentació,
control de stocks, entre d'altres (veure
oferta). Requisits: FP grau superior de
comerç i màrqueting i/o títol propi
universitari, nivell superior de català i nivell
B2 d'anglès, experiència en lloc de treball
similar, entre d'altres (veure oferta).

http://tuit.cat/bm7sW

FEINA ACTIVA

Electricistes de manteniment i reparació

Carnet de primera

Cuiners/eres

Tèrmens

El Poal

Foradada

03/10/2019

1 vacant. Funcions: Donar suport a l'equip
d'instal·lacions i manteniments elèctrics,
tant domèstics com industrials.
Disponibilitat de fer desplaçaments amb el
cotxe de l'empresa., entre d'altres (veure
oferta). Requisits: Carnert de conduir B
(veure oferta).

http://tuit.cat/pxu1b

FEINA ACTIVA

01/10/2019

1 vacant. Funcions: Sense especificar (veure
oferta). Requisits: Estudis primaris
complerts i carnet de conduir C+E, C1,
C1+E, B+E, C i experiència com a conductor
mínima de 2 anys (veure oferta).

http://tuit.cat/rN76e

FEINA ACTIVA

01/10/2019

2 vacants. Funcions: Elaboració dels plats
de la carta, treball els caps de setmana
(veure oferta). Requisits: Sense especificar,
carnet de conduir B i experiència mínima
d'1 any (veure oferta).

http://tuit.cat/txh5A

FEINA ACTIVA

01/10/2019

2 vacants. Funcions: Servei de taules del
restaurant, treball els caps de setmana
(veure oferta). Requisits: FP de grau mitjà
d'hostaleria i turisme, carnet de conduir B i
experiència mínima d'1 any (veure oferta).

http://tuit.cat/p4Hn2

FEINA ACTIVA

Cambrers/eres de sala o cap de rang

Foradada

1 plaça de vigilant municipal

Ajuntament de
Guissona

01/10/2019

Veure les bases del procés de selecció

Borsa de treball de places de Cuiner de la
Ajuntament de
Residència Geriàtrica i Centre de Dia de Maldà
Maldà

01/10/2019

Veure les bases del procés de selecció

http://cido.diba.cat/oposici
ons/9261177/1-placa-devigilant-municipalajuntament-de-guissona
http://cido.diba.cat/oposici
ons/9259840/borsa-detreball-de-places-decuiner-de-la-residenciageriatrica-i-centre-de-diade-malda-ajuntament-demalda

FEINA ACTIVA

FEINA ACTIVA

Borsa de treball de places de Netejador de la Ajuntament de
Residència Geriàtrica i Centre de Dia de Maldà
Maldà

Borsa de treball de places d'Auxiliar de
geriatria de la Residència Geriàtrica i Centre
de Dia de Maldà

Docent FOAP

Auxiliar administratiu/va - recepcionista

Ajuntament de
Maldà

Montblanc

Torrefarrera

http://cido.diba.cat/oposici
ons/9259834/borsa-detreball-de-places-denetejador-de-laresidencia-geriatrica-icentre-de-dia-de-maldaajuntament-de-malda
http://cido.diba.cat/oposici
ons/9259814/borsa-detreball-de-places-dauxiliarde-geriatria-de-laresidencia-geriatrica-icentre-de-dia-de-maldaajuntament-de-malda

01/10/2019

Veure les bases del procés de selecció

FEINA ACTIVA

01/10/2019

Veure les bases del procés de selecció

30/09/2019

1 vacant. Funcions: Docent per impartir
formació de certificat de professionalitat de
la branca d'administratiu i/o comerç i
impartir formació a Valls, Montblanc o
Reus. Requisits: Títol d'especialització
professional, experiència mínima de 2 anys
en administratiu i/o comerç i 1 any en
impartició de formació. Imprescindible
tenir CAP de docència o master de
formació (veure oferta).

http://tuit.cat/y30tV

FEINA ACTIVA

30/09/2019

1 vacant. Funcions: Principals tasques:
Introducció de factures, gestió d'articles,
recepcionista, actualització base de dades
de clients, entre d'altres tasques (veure
oferta). Requisits: Cicle Formatiu de Grau
Mitjà en Administració i domini de
Windows i paquet Office, carnet de conduir
B, es requereix 1 any mínim d'experiència
en tasques similars, entre d'altres (veure
oferta).

http://tuit.cat/qbEc8

FEINA ACTIVA

FEINA ACTIVA

Operari/a sector del metall

Vilanova de
Bellpuig

Auxiliar administratiu/va - recepcionista

Tàrrega

Borsa de treball de places d'Ajudant

Ajuntament
d'Anglesola

30/09/2019

1 vacant. Funcions: Les feines que es fan en
un taller de forja i serralleria: soldar, polir,
entre d'altres tasques (veure oferta).
Requisits: Sense estudis, carnet de conduir
B, no es requereix experiència, entre
d'altres (veure oferta).

http://tuit.cat/Uq9mm

FEINA ACTIVA

30/09/2019

1 vacant. Funcions: Principals tasques:
Introducció de factures, gestió d'articles,
recepcionista, actualització base de dades
de clients, entre d'altres tasques (veure
oferta). Requisits: Cicle Formatiu de Grau
Mitjà en Administració i domini de
Windows i paquet Office, carnet de conduir
B, es requereix 1 any mínim d'experiència
en tasques similars, entre d'altres (veure
oferta).

http://tuit.cat/d2ard

FEINA ACTIVA

Veure les bases del procés de selecció

http://cido.diba.cat/oposici
ons/9250720/borsa-detreball-de-places-dajudantajuntament-danglesola

FEINA ACTIVA

30/09/2019

Borsa de treball de places de Netejador

Ajuntament
d'Anglesola

30/09/2019

Veure les bases del procés de selecció

Borsa de treball de places de Cuiner

Ajuntament
d'Anglesola

30/09/2019

Veure les bases del procés de selecció

Cambrer

Guissona

09/09/2019

Es necessita una persona per acomplir les
funcions pròpies d'un cambrer.

http://cido.diba.cat/oposici
ons/9250717/borsa-detreball-de-places-denetejador-ajuntamentdanglesola
http://cido.diba.cat/oposici
ons/9250711/borsa-detreball-de-places-decuiner-ajuntamentdanglesola
http://www.trobarefeina.co
m/index_web.asp?ruta=in
cludes/modules/ofertes/cnt
_post.asp&id=27176

FEINA ACTIVA

FEINA ACTIVA

Trobaré feina

Repartidor

Repartidors

Tàrrega

Tàrrega

24/09/2019

Forn de pa necessita un repartidor/a a
jornada complerta, en horari de matí.

http://www.trobarefeina.co
m/index.asp?ruta=include
s/modules/ofertes/cnt_pos
t.asp&id=27267

Trobaré feina

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.

http://www.trobarefeina.co
m/index.asp?ruta=include
s/modules/ofertes/cnt_pos
t.asp&id=27220

Trobaré feina

http://www.trobarefeina.co

Repartidor

Tàrrega

19/08/2019

Auxiliar administrativa

Ivars d'Urgell

06/09/2019

Cambrer

Ivars d'Urgell

12/08/2019

Operari sector del metall

Pla d'Urgell

02/10/2019

Es necessita repartidor/a per distribuir una m/index.asp?ruta=include
s/modules/ofertes/cnt_pos
publicació local per Tàrrega.

t.asp&id=27018
http://www.trobarefeina.co
Es necessita auxiliar administrativa a mitja m/index.asp?ruta=include
jornada de matí i contracte per a 6 mesos. s/modules/ofertes/cnt_pos
t.asp&id=27158
http://www.trobarefeina.co
Bar musical i de concerts busca cambrer/a
m/index.asp?ruta=include
per als caps de setmana, vermuts i sopars
s/modules/ofertes/cnt_pos
durant tot l'any
t.asp&id=26982
Saber soldar i tenir carnet de conduir. No http://www.infofeina.com/lli
stat.php
cal experiència.

Enginyer tècnic de projectes -Júnior-

Urgell

01/10/2019

Empresa de consultoria medioambiental i
projectes busca la incorporació d'un nou
tècnic per ajudar al desenvolupament del
projecte empresarial de la companyia.

Operari (preparar mostres per anàlisi al
laboratori)

Pla d'Urgell

01/10/2019

Oferta de treball estable amb jornada de
dilluns a divendres en horari a convenir

Operari de fàbrica

Urgell

01/10/2019

Operari de manteniment

Urgell

01/10/2019

Trobaré feina

Trobaré feina

Trobaré feina
Infofeina

http://www.infofeina.com/lli
stat.php

Infofeina

http://www.infofeina.com/lli
stat.php

Infofeina

Persona per controlar la maquinaria i
http://www.infofeina.com/lli
realitzar les tasques de fabricació d'aquest
stat.php
lloc de treball.
Operari de manteniment per indústria
http://www.infofeina.com/lli
alimentari, encarregada del manteniment
stat.php
correctiu i preventiu

Infofeina

Infofeina

Controller financer

Urgell

04/10/2019

Administratiu/va

Urgell

04/10/2019

Responsables de projectes i manteniment

Urgell

03/10/2019

Comercial gestió de residus

Urgell

03/10/2019

Fisioterapeuta

Cervera

09/09/2019

Infermer/a

Cervera

02/09/2019

Gestor/a Llar Residència Aleix

Tàrrega

09/09/2019

Confecció i anàlisi de les comptabilitats i
comptes de resultats, balanços i
http://www.infofeina.com/lli
stat.php
tancaments, elaboració d'informes de
control de gestió i seguiment pressupostari.
Adiministratiu/va per donar suport a
empresa de consultoria.
Persona per responsabilitar-se del
departament de manteniment de
l'empresai de la realització de nous
projectes.
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.
Formació indispensable: Grau en
fisioteràpia. Contracte per substitució.
Disponibilitat: Juliol.
Grau o diplomatura en infermeria.
Contracte de subtitució per cobrir les
vacances d'estiu. Incorporació: juny del
2019.

Infofeina

http://www.infofeina.com/lli
stat.php

Infofeina

http://www.infofeina.com/lli
stat.php

Infofeina

http://www.infofeina.com/lli
stat.php

Infofeina

https://enfoc.cat/ca/educa
Enfoc - Associació
cio/enfoc/blog/fisioterapeut
Alba
a/23000.html
https://enfoc.cat/ca/educa
Enfoc - Associació
cio/enfoc/blog/infermera/2
Alba
9477.html

Titulació mínima, llicenciat/diplomat en
l'àmbit social i/o sanitari; disponibilitat de https://enfoc.cat/ca/educa
carnet de conduir; persona amb
cio/enfoc/blog/gestora-llarresidenciaexperiència en gestió d'equips
aleix/28471.html
professionals; alta flexibilitat en realitzar
torns de matí, tarda, nit i cap de setmana;

Associació Alba

Electromecànic/a

Terapèuta Ocupacional

Operari/a de magatzem amb carnet de
carretoner

Urgell

Agramunt

Urgell

02/09/2019

09/09/2019

Realitzar la posada en marxa i control de
les instal·lacions i dispositius, programar
sistemes automàtics, participar en la gestió
https://enfoc.cat/ca/educa
de la producció, planificar, programar i
Enfoc - Associació
cia/enfoc/blog/electromeca
controlar les activitats específiques de
Alba
nica/26975.html
manteniment i realitzar funcions
d'encarregat/da de la planta. CFGM
Electromecànica i esperiència demostrable.
Per treballar d'11 a 15 hores setmanals.
Horaris indiferents segons necessitat i
disponibilitat. Sou segons conveni

http://enfoc.cat/ca/educaci
Enfoc- Associació
o/enfoc/blog/terapeutaAlba
ocupacional/21407.html

02/09/2019

Jornada complerta: jornada intensiva i/o a https://enfoc.cat/ca/educa
cio/enfoc/blog/operaria-de- Enfoc- Associació
torns. Incorporació immediata. Es valorarà
magatzem-amb-carnet-deAlba
experiència prèvia en el sector.
carretoner/21456.html
Tasques propies de la professió. Valorable
experiència i/o formació en tasques
similars. Disponibilitat per treballar en caps http://enfoc.cat/ca/educaci Enfoc - Associació
o/enfoc/blog/cambrera/214
de setmana. Disponibilitat carnet de
Alba
58.html
conduir i vehicle propi. Parlar i entendre
català i castellà. Disponibilitat:

Cambrer/a

Urgell

02/09/2019

Esteticient

Santa Coloma
de Queralt

04/10/2019

Es precisa esteticient titulat/da per
treballar en un centre a Santa Coloma de
Queralt. Es valorarà experiència

Enviar CV a
ocupacio@cerveraperia.ca
t

TOT

04/10/2019

Es precisa tenir el CFGM d'instal·lació i
manteniment electromecànic de
Enviar CV a
maquinària o CFGS de manteniment
ocupacio@cerveraperia.ca
d'equips industrials. Prevenció de riscos
t
laborals, carnet PEMP, treballs en alçada i
carnet de carretoner. Contracte indefinit.

TOT

Electromecànic/a de producció i manteniment

Cervera

Personal de manteniment de teleassistència

Operari/a de producció i del Sector de
Construcció

Adjunt/a Responsable de Manteniment

Operari/a manteniment

Teleoperador/a

Zona de la
Segarra i
Garrigues

Cervera

HAYS RESPONSE

Anglesola

Vilagrassa

04/10/2019

Empresa de selecció de personal, necessita
cobrir una vacant de personal de
Enviar CV a
manteniment de teleassistència (pot ser
ocupacio@cerveraperia.ca
una empresa), per treballar 8h setmanals
t
en horari a convenir de dilluns a diumenge.
Zona de la Segarra i Garrigues.

TOT

04/10/2019

Es necessita personal per a treballar en
empreses de Cervera, perfils: operaris de
producció en empreses (requereix esforç
físic) i operaris del sector construcció

Entregar el CV a l’oficina
del
Club de feina de la Paeria
en
horari de dilluns a
dimecres de 11
a 13h o bé concertant cita
prèvia

TOT

04/10/2019

Enginyer/a industrial, Mecànic/a o similar
per a una important empresa del sector
alimentari situada a Guissona. Actualització
de recerca de nous mètodes de
manteniment i millores, control de noves
instal·lacions, resolució de problemes... etc.

HAYS

TOT

07/10/2019

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

07/10/2019

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

Camioner/a

Muntador/a plaques solars

Soldador/a

Soldador/a

Reparador/a maquinària agrícola

Agramunt

Tàrrega

Tàrrega

Anglesola

Montgai

Montgai

07/10/2019

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

07/10/2019

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

07/10/2019

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

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

Programa
"30PLUS" Centre
de formació La
Solana

07/10/2019

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

07/10/2019

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

07/10/2019

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

Oficial 1a paleteria

Tècnic/a programador/a

Cambrer/a

Cambrer/a

Plant Operations Manager

Terapeuta ocupacional

Vilagrassa

Tàrrega

Vilagrassa

Guimerà

Verdú

Bellpuig

Verdú

07/10/2019

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

07/10/2019

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

07/10/2019

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 enginyeria informàtica.

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

Programa
"30PLUS" Centre
de formació La
Solana

07/10/2019

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

07/10/2019

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

25/09/2019

Estudis d'enginyeria tècnica, 5 anys
d'experiència. Es requereix nivell d'anglès
fluïd i capacitat de treball en equip. Control
de qualitat.

https://bit.ly/2ndGeqg

Infojobs

25/09/2019

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

02/10/2019

Dependent/a

Tàrrega

24/09/2019

Electromecànic/a servei postvenda

Agramunt

17/09/2019

CFGM, experiència mínima de 3 anys.
Tasques de comptabilitat i presentació
d'impostos, assessoria.
Estudis d'ESO, amb almenys 1 any
d'experiència. Orientació al client i bona
comunicació. Treball en equip i
coneixements d'informàtica.

https://bit.ly/2naQNdD

Infojobs

https://bit.ly/2n8bmr9

Infojobs

CFGS, almenys dos anys d'experiència.
Persona resolutiva, atenció al client. Carnet
de conduir. Tasques de manteniment.

https://bit.ly/2lEcZwj

Infojobs

https://bit.ly/2mhbCUx

Infojobs

https://bit.ly/2nPBc3r

Infojobs

https://bit.ly/2lEmE63

Infojobs

https://bit.ly/2lBjNdV

Infojobs

23/09/2019

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

03/10/2019

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

Mosso magatzem (coneixements electricitat)

Tàrrega

30/09/2019

CFGM electricitat o similars, amb almenys 1
any d'experiència. Disponibilitat
immediata, valorable carnet de carretoner.

Personal tasques de neteja

Tàrrega

22/08/2019

No es requereixen estudis ni experiència. Es
duran a terme tasques de neteja a mitja
jornada, majoritàriament d'estris de cuina.

Diplomat/da en infermeria

Verdú

23/08/2019

Tècnic/a manteniment (especialitat
electricitat)

Bellpuig

22/08/2019

Director/a tècnic/a d'assegurances

Arquitecte tècnic/a - Decorador/a

Tàrrega

Bellpuig

Valorar usuaris i elaborar pla d'atenció
individualitzat. Preparació i distribució de
medicament. 27 hores a la setmana.
CFGM, experiència d'almenys 1 any.
Certificat de soldadura i PRL. Valorable
anglès bàsic.

Reposador/a

Tàrrega

27/09/2019

Estudis d'ESO, almenys 1 any d'experiència.
Ruta de reposició de productes làctics entre
Tàrrega i Cervera.

https://bit.ly/2nPPSj3

Infojobs

Estudis d'ESO, almenys 1 any d'experiència.
Habilitats comunicatives, facilitat per la
tecnologia i bon tracte als clients. Treball
sota pressió. Residència a menys de 10 km
de Tàrrega, flexibilitat horaria.

https://bit.ly/2mhzuaB

Infojobs

https://bit.ly/2ALbmAK

Infojobs

https://bit.ly/2LRXcEb

Infojobs

04/10/2019

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

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

03/10/2019

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

Comercial - Expert/a en telemàrqueting

Tàrrega

04/10/2019

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

Tàrrega

05/10/2019

Dependent/a ferreteria

Tàrrega

05/10/2019

Expenedor/a gasolinera

Constructor/a

Responsable taller

Granyanella

Tàrrega

Tàrrega

Estudis d'enginyeria superior, almenys un
any d'experiència. Pressupostos, visites a
l'obra, càlcul. Feina estable.
Estudis d'ESO, experiència mínima d'un
any. Tasques d'atenció al públic, noions
adminsitratives i gestió informàtica a nivell
usuari. Valorable coneixements de
fusteria/ferreteria.

Caixer/a reposador/a

Personal manteniment

Electromecànic/a fabricació maquinària

Cervera

Tàrrega

Tàrrega

03/10/2019

Estudis d'ESO, experiència d'almenys un
any. Habilitats comunicatives i bona
capacitat d'atenció als client/es. S'ofereix
jornada complerta.

https://bit.ly/30Pbn1i

Infojobs

03/10/2019

Almenys 1 any d'experiència, formació
relacionada amb electricitat o similars.
Jornada complerta, flexibilitat d'horaris. Cal
organització i empatia. Valorable tenir
vehicle propi. Incorporació immediata.

https://bit.ly/2AQYYPP

Infojobs

02/10/2019

CFGS, almenys dos anys d'experiència.
Formació relacionada amb el lloc vacant,
residència propera. Tasques de fabricació i
muntatge, programació i electricitat.

https://bit.ly/2Mj1m7k

Infojobs

https://bit.ly/2MiwxzA

Infojobs

https://bit.ly/2LUvO8w

Infojobs

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

20/08/2019

CFGS amb almenys dos anys d'experiència.
Francés i anglès valorable, persona amb
inicativa i resolutiva. Bona comunicació,
valorable experiència en el transport
(logística). Càlcul i seguiment de rutes.

https://bit.ly/30Yzpag

Infojobs

Expenedor/a Repsol

Tàrrega

30/09/2019

Mecànic/a manteniment industrial

Cervera

27/09/2019

Administratiu/va comercial

Comercial empresa logística

Verdú

Tàrrega

Estudis d'ESO, experiència mínima no
requerida. Coneixements d'hosteleria i
atenció al client, disponibilitat horaria.
Tasques de cobrament i tancament de
caixa.
CFGM amb almenys tres anys d'experiència
en soldadura, seguiment d'avaries
elèctriques i nocions de pneumàtica.
Iniciativa i compromís.

Auxiliar de geriatria

Aquitecte/a tècnic/a

Aux. administratiu

Verdú

Promotora/cons
tructora Lleida

Lleida

19/08/2019

23/09/2019

24/09/2019

Formació de CFGS relacionat en sanitat,
amb almenys un any d'experiència. Tasques
de cura de la gent gran, atenció integral,
administració d'aliments i medicació amb
supervisió de l'equip mèdic.
Tasques a realitzar: redacció, planificació i
control econòmic de les obres i realitzar el
seguiment i certificació de les diferents
fases de les obres. Es requereix:
experiència en programes Presto, TCQ,
Excel. Formació en Arquitectura Tècnica,
Aparellador, Enginyer de Camins, Enginyer
d’Obres Públiques, etc. Experiència: Més de
5 anys.Disponibilitat per desplaçar-se a
l’obra. Lleida i fora de la província.
Contracte laboral i jornada completa de 8h
a 13h i de 15h a 19h.

Tasques: gestió documental informatitzada,
recepció client i venda de productes per
internet. Es requereix: alt domini i
experiència amb OFFICE + eines Internet,
habilitat per la comunicació en català i
castellà. Es valorarà l'experiència en venda
de productes o serveis on line,
teleoperador/a. Jornada parcial o intensiva.
Sou segons conveni.

https://bit.ly/31ThSBv

Infojobs

https://cutt.ly/5eu84fL

Montañés i Solé

https://cutt.ly/Yeu80no

PSIQUE

Tècnic/a - Oficina Tècnica / I+D+R

Aux. administratiu

Muntador/a mecànic

Cuiner/a

Administratiu/va per una administració local

Fabrica de
planells,
components i
accessoris per
arquitectura
d’interiors a
Lleida
Lleida

Lleida

La Seu d'Urgell

Lleida

02/10/2019

Es busca Enginyer tècnic o Arquitecte tècnic
o altres.Domini de Solidworks i
coneixements d’Autocad.
Domini de l'anglès nivell alt, escrit i parlat.
Jornada laboral completa.

https://cutt.ly/Veu805B

PSIQUE

02/10/2019

Tasques controls alabans, atenció
telefònica. jornada partida. Contracte 6
mesos.

https://cutt.ly/ueu82k5

PSIQUE

04/10/2019

Cerquem un muntador/a mecànica per fer
reparacions i manteniment, servei
d'assistència tècncia a casa del client.
Experiència mínima d'1 any. Persona activa,
responsable i amb disponibilitat per viatjar
durant una o dues setmanes al mes.
Formació: GM en àmbit industrial o similars.

http://tuit.cat/ayxwN

EUROFIRMS

04/10/2019

Persona dinàmica i experiència en cuina,
s'ofereix contracte estable per treballar al
Parador de la Seu d'Urgell. Horari: jornada
completa, cobrint el servei de dinar i sopar
(dilluns a diumenge amb dos dies rotatius
de descans a la setmana)

http://tuit.cat/qKtdE

ADECCO

04/10/2019

Es requereix un/a administratiu/va per
gestionar l'agenda dels regidors en una
administració local. Coordinar els serveis
municipals, impulsar i fer promoció
econòmica de les estratgègies implantadse.
Es demana experiència en l'administració
local mínim 3 anys. Incorporació immediata.

http://tuit.cat/mXfo8

GLOBAL LLEIDA

Dependent/a de peixateria

Lleida

07/10/2019

Manteniment en una empresa

Tàrrega

07/10/2019

Depenent en ferrateria

Auxiliar de taller i neteja

Tàrrega

Lleida

Dependent/a de peixateria els caps de
setmana, es valorarà experiència. Horari:
divendres i dissabte de 8 a 14:30h (Nadal,
vacances i ampliable)
Persona pro-activa i resolutiva per fer el
manteniment en una empresa. Experiència
d'1 a 2 anys en reparació de sistemes de
reg, nocions en soldadura, mecànica i
lampisteria.

http://tuit.cat/AAAtd

GLOBAL LLEIDA

http://tuit.cat/JS689

ADECCO

07/10/2019

Responsable de la botiga, atenció al client,
assessorament, neteja, control d'stock,
realitzar comandes, tasques varies al
magatzem. Experiència d'1 any.

http://tuit.cat/W7l8n

ADECCO

07/10/2019

Neteja i condicionament de les
instal·lacions, alimentaicó de la màquina de
producció, reutilització de palets i la
posterior reparació i d'altres. Experiència
mínima demostrable de dos anys en
producció. Persona responsable, dinàmica i
amb capacitat de treballar en equip.
Formació ESO o quivalent.

http://tuit.cat/3qDOy

EUROFIRMS

