BUTLLETÍ D'OFERTES
14 de Setembre de 2020
La Xarxa per l’Ocupació fa aquest recull d’ofertes de feina per tal de facilitar l’accés a ofertes laborals del nostre entorn i són extretes de diferents pàgines web
d'ofertes de feina.
Si esteu interessades en una oferta de feina del butlletí, heu de contactar amb l'organització que la gestiona l'oferta que trobareu a la columna "ORIGEN". A la
columna "ACCÉS A L'OFERTA" trobareu l'enllaç directe a l'oferta de feina. En la versió mòbil, algunes APP no reconeixen els enllaços, per tant, haureu de copiar
l'enllaç al vostre navegador.
La Xarxa per l’Ocupació no es fa responsable del contingut dels anuncis publicats ni garanteix, ni es responsabilitza de la veracitat, exactitud o validesa dels
anuncis publicats.
OFERTA DE FEINA
EMPRESA - LLOC
REQUISITS, PERFIL SOL·LICITAT, DESCRIPCIÓ
ACCÉS A L'OFERTA
ORIGEN
DATA
Per treballs de construcció, enrejolat, reformes,
12/09/2020 construcció de piscines. Imprescindible experiència.
Es valorarà en interpretació de plànols.

1

Oficial 1. Paleteria

Balaguer

https://cutt.ly/KfOnGRV

Infojobs

2

Operari de panell

Les Borges
Blanques

11/09/2020

Estudiant Enginyeria Tècnica. Entendre el
procediment i la preservació dels equipaments. Es
necessita saber treballar sota pressió i multitasca.

https://cutt.ly/ofOQTS0

Infojobs

3

Gestió cultural per al
Museu de la Noguera

Balaguer

10/09/2020

OFERTA PÚBLICA: Gestió cultural per al Museu de la
Noguera. Termini: 18/09/2020

http://scur.cat/LXC4D2

4

Peó/auxiliar producció
fàbrica

Funcions propies d'un peó de producció. Indústria
textil, telers, urdidors, encoladoras, reunidoras.

https://bit.ly/2RnMd7J

5

Instal·ladors
electricistes industrials

Tàrrega

09/09/2020

Per desenvolupar tasques en mantenimen industrial.
CF Electricitat

https://cutt.ly/SfOv90l

Feina Activa

6

Peó

Bellpuig

09/09/2020

Subministrar caixes buides i altres materials a la línia
de confecció, muntar i etiquetar palets.

https://cutt.ly/PfObzsU

Feina Activa

Borges Blanques 10/09/2020

I.M. de
Progrés i
Cultura
Consell
Comarcal de
les Garrigues

7
8
9

Cap de magatzem
d'alimentació
Repartidor/a amb dots
comercials
Subaltern al Servei
d'Administració i
Suport Territorial

Cervera
Golmés
Lleida

09/09/2020
09/09/2020

10

Treballadora Familiar

Fonolleres

11

Soldadura

Sant Martí de
Maldà

12

Formador/a en
competències
transversals

Tàrrega

13

Tècnic/a informàtic/a

Mollerussa

14

Analista programador
.Net

Mollerussa

Secretaria Municipal

Les Borges
Blanques

Agent de Policia Local

Les Borges
Blanques

15

16

CFGS. Especialitat en logística. Expriència mínima 3
anys magatzems automatitzats.
Per la província de Lleida i part de Barcelona. Amb
09/09/2020
bona presència i habilitats comercials
09/09/2020

OFERTA PÚBLICA: Subaltern al Servei d'Administració
i Suport Territorial. Termini: 21/09/2020

Treball familiar i cura de persones amb dependència.
Jornada de treball de matí.
Professional de la Soldadura amb experiència
09/09/2020 professional i autonomia. Es requereix carnet de
conduir tipus B
09/09/2020

Personal de docència per la impartició d'accions
formatives de competències professionals i
transversals. Contracte de serveis administratius.

Manteniment, reparació i noves instal·lacions
d'equips personals, perifèrics i xarxes. Atenció al
08/09/2020
client en quant a dubtes i incidències (Veure detall
oferta)
La persona incorporada realitzarà manteniment i
desenvolupament d'aplicacions d'escriptori i web.
08/09/2020
Treballarà amb les tecnologies C#, VB i SQL. (Veure
detall a oferta)
08/09/2020

OFERTA PÚBLICA: Secretaria Municipal. Termini:
28/09/2020

08/09/2020

OFERTA PÚBLICA: Agent de Policia. Termini:
28/09/2020

https://cutt.ly/7fOmzXv

Infojobs

https://cutt.ly/MfOmLWs

Infojobs

http://scur.cat/68P3AN

Departament
de Salut

http://scur.cat/EKN9DY

La Solana

http://scur.cat/EKN9DY

La Solana

http://scur.cat/EKN9DY

La Solana

https://cutt.ly/VfObWxe

Feina Activa

https://cutt.ly/gfObTWX

Feina Activa

http://scur.cat/GGA56X

Ajuntament
de les Borges
Blanques

http://scur.cat/PXPEEE

Ajuntament
de les Borges
Blanques

17

Auxiliar de Pintura

Responsable comptable
18
fiscal
19

Infermer/a residència
geriatrica

3 Vacans d'enginyer/a
20
Agrícola-Agrònom/a

21

Operari/a Servei
Municipal
d'abastament d'Aigua

22

Auxiliar
Administratiu/va
Administració

Professor de música, en
23
l'especialitat de cant

Tàrrega

Lleida

Tàrrega

Cervera

St. Guim de
Freixenet

Manresa

Balaguer

Auxiliar de pintura per a la realització de tasques de
08/09/2020 suport. Es requereix disponibilitat de mobilitat i no
es necessaria experiència prèvia

08/09/2020

Experiència mínima entre 3 i 5 anys en posició
similar.
Formació Universitària: ADE, C. Empresarials, etc

07/09/2020 Tasques pròpies infermeria residències geriàtriques
Per a suport en gestió d'ajuts i subvencions, gestió
de llibres de dejeccions, fertilització... Contracte
07/09/2020
temporal fins febrer aprox. No és necessària
experiència. Amb carnet de conduir.
Experiència contrastada en operació, manteniment i
gestió de xarxes d’abastament d’aigua, domicili a St.
07/09/2020
Guim de Freixenet o rodalies, domini del català i
carnet de conduir
Titulació per accedir al cos auxiliar administratiu de
07/09/2020 la Generalitat de Catalunya. -Nivell de suficiència de
català (C1) o equivalent.
07/09/2020

OFERTA PÚBLICA: Professor de música, en
l'especialitat de cant. Termini: 18/09/2020

24

Especialista en salut
pública al Laboratori
del Servei de Serveis
Analítics

Lleida

OFERTA PÚBLICA: Titulat superior especialitat salut
07/09/2020 pública al Laboratori de Lleida del Servei de Serveis
Analítics. Termini: 17/09/2020

25

Subaltern

Lleida

07/09/2020

OFERTA PÚBLICA: Subaltern a la Delegació Territorial
del Govern de la Generalitat a Lleida. Termini:
17/09/2020

http://scur.cat/EKN9DY

La Solana

https://bit.ly/2RmY1Xx

Montañés i
Solé

https://cutt.ly/7fObG72

Feina Activa

rrhh@uniopagesos.cat

TOT

ocupacio@aigues.cat

TOT

https://cutt.ly/VfO8Psx

TOT

http://scur.cat/XK0MH5

I.M. de
Progrés i
Cultura

http://scur.cat/4M7PXL

Departament
de Salut

http://scur.cat/XZ858M

Generalitat de
Catalunya

Vila-sana

Persona creativa i dinàmica per a la gestió d'un E07/09/2020 Commerce i de les Xarxes Socials. Nivell alt de gestió
de webs i coneixements d'estratègies de venda.

27 Comercial per telefonia

Balaguer

05/09/2020

28

Enginyer/a agrònom

Cervera

04/09/2020

29

Administratiu-va/
comercial

Mollerussa

30

Deliniant industrial

Tàrrega

31

Muntador de
maquinària industrial

Tàrrega

FP i cursos de seguretat en vigor. Interpretació de
04/09/2020 plànols. Capacitat d'aportar solucions. Imprescindible
coneixements de soldadura. (veure detall oferta)

32

Enginyer/a pel taller
mecànic

Guissona

04/09/2020

33

Responsable de
comunicació

Lleida

03/09/2020

34

Operari/Operària
d'indústria

26

Gestió web d'ECommerce i Xarxes
Socials

Tàrrega

http://scur.cat/EKN9DY

La Solana

Coneixements d'informàtica, nivell alt de català i
castella, treball en equip i força de venda i
coneixements de tècniques de venda.

https://cutt.ly/1fmPuTr

Infojobs

Donar suport en la gestió d'ajuts i subvencions els
tècnics/ques i gestió de llibres de dejeccions,
fertilització i fitosanitaris. entre altres ...

https://cutt.ly/GfmOw7r

Feina Activa

https://cutt.ly/hfmSOxY

Infojobs

https://cutt.ly/RfmDfRe

Infojobs

https://cutt.ly/MfmDTMi

Infojobs

Funcions: Veure oferta. Requisits: Grau en enginyeria
mecànica i residència pròxima a Guissona.

https://tuit.cat/72oMX

BonÀrea

Titulació orientada a la comunicació B2B
(màrqueting, comunicació ...).

https://bit.ly/3bUvVMZ

Optima

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

Desenvolupament d'activitats administratives a
l'ag'ència. Venda creuda per fidelització i
04/09/2020
desenvolupament de la cartera de clients de
l'agència.
CFGS. Disseny industrial. Experiència mínima en
04/09/2020 l'àmbit. Domini de programes AutoCad, Solidworks,
Inventor...Disponibilitat immediata

Operari/Operària de fàbrica per a la realització de
02/09/2020 tasques concretes auxiliars en les línies de producció,
envasament o magatzem.

Operari/Operària per
planta envasadora amb
35
coneixement
d'electricitat o
electromecànica
36

On- Site

37 Maquinista/tractorista

38

Auxiliar
d'Administració

Técnic/a d'educació de
Ponent Coopera
Técnic/a
40 d'acompanyaments de
Ponent Coopera
39

Tàrrega

Tasques específiques de les línies d'envasament,
02/09/2020 Manteniment preventiu i correctiu a la maquinària;
Neteja i el manteniment del lloc de treball.

Perfil tècnic. Es valorarn titulacions en topografia,
Per al continent
02/09/2020 edificació, obra, sobreestants o enginyeria industrial,
Americà i Asiàtic
arquitectura o similar.
Funcions: Veure oferta. Requisits: Experiència prèvia
Boldú
02/09/2020 i demostrable en la conducció del tractor, carnet de
carretoner i vehicle propi.

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

https://bit.ly/3mkLNgw

Optima

https://tuit.cat/yb05O

Marlex

http://scur.cat/EKN9DY

La Solana

Tàrrega

Persona flexible, amb nocions d'administració, amb
01/09/2020
molt bona disposició a l'aprenentatge i flexible i
adaptable. Jornada de 15h/set de matí.

Tàrrega

01/09/2020

Consulta dels detalls de l'oferta al lloc web

https://cutt.ly/cfQfJc8

Enfoc/ Grup
Alba

Tàrrega

01/09/2020

Consulta els detalls de l'oferta al lloc web

https://cutt.ly/YfQfc65

Enfoc/ Grup
Alba

41

Responsable IT

Balaguer

31/08/2020

Enginyer/a tècnic en informàtica. Coneixements en
Business Intelligence i en Dynamics 365

https://cutt.ly/hflv00Z

Infojobs

42

Mecanics i
manteniment industrial

Cervera

31/08/2020

FPGS. Electricitat i Electrònica. Experiència en
manteniment de màquines i equips industrials.

https://cutt.ly/pfmAwIg

Infojobs

ESO. Experiència imprescindible, mínim d'un any, a
una secció de peixateria o negoci especialitzat.
Imprescindible nivell alt de Català i Castellà.

https://cutt.ly/2flbjk4

Infojobs

43 Dependent/a peixeteria Les Borges Blaques 31/08/2020

44

Plaça Economista

45

Infermer/a per l'àrea
de vigilància de la salut

Titulació requerida: Llicenciatura o grau en Economia
Consell Comarcal
27/08/2020 Altres requisits Català i castellà Matèries Economia.
Anoia - IgualadaFinalitza el 16/09/2020

https://tuit.cat/etADn

TOT

Funcions: Veure oferta. Requisits: Grau en infermeria
i residència pròxima a Guissona.

https://tuit.cat/xKsZj

BonÀrea

https://tuit.cat/042f9

BonÀrea

https://tuit.cat/a0o9g

Marlex

Guissona

Assessor/a de botigues
46
(autònom/a)

Tarragona

47 Operari/a de producció

Solsona

25/08/2020

Funcions: Veure oferta. Requisits: Ser autònom/a,
25/08/2020 formació mínima valorable i residència a Tarragona o
rodalies.
Funcions: Veure oferta. Requisits: Persona amb
21/08/2020 capacitat d'atenció als detalls, disponibilitat horària i
residència al Solsonès.

Cervera

L'empresa asseguradora Generali està cercant una Enviar CV a Club de Feina
de la Paeria
20/08/2020 persona interessada en desenvolupar una trajectòria
ocupacio@cerverapaeria.cat
estable a la zona de Cervera i comarca

49

Responsable tècnic/a
de manteniment de
magatzem automàtic

Cervera

Funcions: Veure oferta. Requisits: CFGS en mecànica
industrial o similar, experiència mínima de 2 anys,
20/08/2020
coneixements d'electricitat i electrònica, treball en
alçades.

https://tuit.cat/z7aaT

Marlex

50

Tècnic/a
electromecànic/a de
vehicles

Mollerussa

Funcions: Veure oferta. Requisits: CFGS en mecànica
de vehicles, experiència mínima de dos anys.

https://tuit.cat/fuZyM

Marlex

51

Analista
programador/a

Solsona

https://tuit.cat/ijX24

Marlex

52

Responsable de
magatzem

Agramunt

https://cutt.ly/9fpnhHf

Infojobs

48

Comercial
Asseguradora

20/08/2020

Veure oferta. Requisits: Grau en enginyeria
informàtica o telecomunicacions, experiència
20/08/2020
mínima de sis mesos, nivell mig/alt d'anglès,
experiència en programació i disseny d'ERP.
Dirigir les operacions d'entrada i sortida de
19/08/2020 mercaderies. Devolucions. Ubicació i altres tasques
relacionades amb el lloc de treball.

TOT

53

Responsable SAT

Mollerussa

Estudis Universitaris. Coneixements d'hidràulica i
19/08/2020 electrònica. Bon nivell d'Anglès i Francès tant parlat
com escrit. (Veure detall en oferta).

54

Tècnic/a informatic
hardware, equips
informàtics, xarxes

Agramunt

12/08/2020

https://cutt.ly/FfpmYrb

Infojobs

https://cutt.ly/ed7MRxW

Infojobs

http://scur.cat/EKN9DY

La Solana

http://scur.cat/FXL0X5

La Solana

https://cutt.ly/odMq8oS

Infojobs

https://tuit.cat/72oMX

BonÀrea

https://cutt.ly/sdbwsrS

Infojobs

Balaguer

Soldadors, mecànics de manteniment per muntatge
02/08/2020 en empreses d'alimentació, mecànica en general,
muntatge de motors, eixos i averies mecàniques.

https://cutt.ly/Jdv0zM2

Infojobs

Mollerussa

CFGM Aux. Infermeria/Auxiliar de Geriatria/ Atenció
Sociosanitària. Tècnic en cures d'Infermeria, etc..O
02/08/2020
qualsevol títol o formació similar relacionada amb
l'àmbit d'atenció de les persones dependents.

https://cutt.ly/2dbpbY1

Infojobs

55

Jardineria

Bellpuig

10/08/2020

56

Cuidador/a a domicili

Cervera

04/08/2020

57

Administratiu/va i
gestió de magatzem

Mollerussa

03/08/2020

58

Delineant expert/a en
BIM

59

Ajudant de Cuina

60

61

Soldadors, mecànics

Auxiliar a domicili

Épila (Saragossa) 03/08/2020
Mollerussa

02/08/2020

CFGS Informàtica. Experiència mínima mínim 2 anys.
Coneixements bàsics: Electrònica i Infraestructura
Operari/a de Jardineria per al manteniment de
jardins públics i privats. Requisits: Experiència
professional, carnet de conduir i aplicació de
productes fitosanitaris
Persona per realitzar cures a domicili a Cervera.
Possibilitat de jornada sencera.
Per la preparació de comendes, control de estoc,
recepció de mercaderies i atenció al clients.
Imprescindible alts coneixements d'informàtica i es
valorarà idiomes.
Funcions: Veure oferta. Requisits: CFGS en
Delineació o similar, formació en BIM i residència
pròxima a Épila.
Per cuina i neteja. Zona freda, netejar vaixella, olles i
altres estris de cuina.

62

Auxiliar a domicili

Mollerussa

CFGM Aux. Infermeria/Auxiliar de Geriatria/ Atenció
Sociosanitària. Tècnic en cures d'Infermeria, etc..O
02/08/2020
qualsevol títol o formació similar relacionada amb
l'àmbit d'atenció de les persones dependents.
Funcions: Veure oferta. Requisits: CFGS en
Delineació o similar, formació en BIM i residència
02/08/2020
pròxima a Guissona o possibilitat de canvi de
residència.
Funcions: Veure oferta. Requisits: CFGM en
02/08/2020 administració o similar, experiència mínima d'un any,
domini paquet Office. Mitja jornada.
Funcions: Veure oferta. Requisits: Grau en
administració i direcció d'empreses, economia o
02/08/2020
similar, experiència mínima de tres anys, nivell elevat
d'anglès.

https://cutt.ly/2dbpbY1

Infojobs

https://tuit.cat/72oMX

BonÀrea

https://tuit.cat/Sbqpc

Marlex

https://tuit.cat/t1khA

Marlex

63

Delineant expert/a en
BIM

Guissona

64

Auxiliar
administratiu/va

Mollerussa

65

Responsable
d'auditoria interna
(anglès)

Solsona

66

Tècnic/a de prevenció
de riscos laborals

Mollerussa

Funcions: Veure oferta. Requisits: CFGS o màster en
02/08/2020 prevenció de riscos laborals o similars, experiència
mínima de dos anys, nivell alt d'anglès.

https://tuit.cat/ijX24

Marlex

Cervera

Funcions: Veure oferta. Requisits: CFGM
02/08/2020 d'electromecànica de vehicles, experiència prèvia de
3 anys, carnet de conduir C+E, valorable CAP.

https://tuit.cat/8gsn1

Marlex

Funcions: Veure oferta. Requisits: CFGS en mecànica,
fusteria o similar, experiència mínima de dos anys,
02/08/2020
valorable coneixements d'interpretació de plànols
2D, entre d'altres.

https://tuit.cat/3pW1e

Marlex

Funcions: Veure oferta. Requisits: Experiència prèvia
en el sector, carnet de carretoner.

https://tuit.cat/Z7u7v

Marlex

67 Mecànic/a de camions

68

Encarregat/ada de
producció sector fusta

Solsona

69

Encarregat/ada
magatzem i logística

Agramunt

02/08/2020

70

Agent comercial
Assessorament comercial en materia d'assegurances.
Província de Lleida 02/08/2020
d'assegurances (vigent)
Veure detall en oferta de feina.

71

Neteja i ajudant de
cuina

Bellcaire

02/08/2020

72

Electromecànic/a

Urgell

02/08/2020

73

Llicenciat/da en dret
amb alemany

Vilagrassa

02/08/2020

74

Optometrista

Tàrrega

02/08/2020

75

Neteja a domicili

Urgell

02/08/2020

76

Atenció sociosanitària a
persones al domicili

Urgell

02/08/2020

Requisits: Edat 45 o major de 45 i 6 mesos d'estar
apuntat/da a l'OTG (atur). No es requereix
experiència, tot i que sí moltes ganes d'aprendre.
CFGM Electromecànica i esperiència demostrable.
Veure detall en oferta de feina
Registre en el sistema de peatge alemany dels
nostres clients, gestió d'expedients sancionadors de
trànsit i transport a Alemanya/Espanya, (veure detall
en oferta)
Estudis de Grau en Òptica i Optometria o
Diplomatura.
Empresa de Serveis d'Assistència Domiciliària
necessita incorporar personal amb experiència en
neteja de domicilis
Empresa de Serveis d'Assistència Domiciliària
necessita incorporar personal amb experiència i
formació amb atenció a les persones a domicili

https://cutt.ly/XiXhx4F

Enfoc/ Grup
Alba

https://cutt.ly/2rI4VjW

Enfoc/ Grup
Alba

https://cutt.ly/CegeKBg

Enfoc/ Grup
Alba

https://cutt.ly/5thA8SD

Enfoc/ Grup
Alba

https://cutt.ly/jfOW1me

Infojobs

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

POTS TROBAR MÉS OFERTES A:

