BUTLLETÍ D'OFERTES
03 d'Agost 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 cuina i neteja. Zona freda, netejar vaixella,
https://cutt.ly/sdbwsrS
1
Ajudant de Cuina
Mollerussa
02/08/2020
Infojobs
olles i altres estris de cuina.
CFGM- Manteniment i serveis a la producció.
https://cutt.ly/PdbtiI3
2
Electromecànic
Mollerussa
01/08/2020
Instal·lacions elèctriques i automàtiques o
Infojobs
similars. Veure detalls en oferta.

3

Frigorista

Mollerussa

FPGM - Instal·lacions de climatitzacióp i
frigorifiques. Carnet de frigorista. 3 anys
01/08/2020
d'experiència. Disponibilitat immediatam Torns
rotatius i guardies els caps de setmana.

4

Electricista industrial

Mollerussa

01/08/2020

5

Operari depurador i
exteriors

Mollerussa

Operar la planta de depuració d'aigues residuals i
01/08/2020 vetllar pel seu correcte funcionament. Netejar,
ordenar i manteniment de les instal·lacions.

6

Administració i
compres

Mollerussa

01/08/2020

CFGS. Electricitat i electrònica imprescindible.
Veure altres coneixements i detall en oferta.

CFGM. Administració. Jornada reduida (matí).
Validació i verificació factures proveïdors.

https://cutt.ly/pdbt7G1

Infojobs

https://cutt.ly/cdbyXVS

Infojobs

https://cutt.ly/9dbuWmC

Infojobs

https://cutt.ly/7dbi3VA

Infojobs

7

Soldadors, mecànics

Balaguer

8

Montador/a

Guissona

9

10

Operari de magatzem

Orientador/a laboral

Soldadors, mecànics de manteniment per
muntatge en empreses d'alimentació, mecànica
31/07/2020
en general, muntatge de motors, eixos i averies
mecàniques.
Ajudant de montador de cortines i tendals per
Catalunya. Habilitat manual. Disponibilitat
31/07/2020
horària
Carnet de conduir

https://cutt.ly/Jdv0zM2

Infojobs

https://cutt.ly/Xdv68sU

Infojobs

Mollerussa

Experiència en entorns logístics i/o productivos..
31/07/2020 Disponibilitat immediata. Organitzat. Excel·lect
conducció del carretó. Residencia a la zona.

https://cutt.ly/ldbeSZ9

Infojobs

Mollerussa

Llicenciatura /Grau Psicologia, Pedagogia,
Psicopedagogia. Formació en orientació laboral,
31/07/2020
tècniques de recerca de feina i/o balanç de
competències per a persones amb Discapacitat
i/o Risc d’ exclusió. (veure detalls en oferta).

https://cutt.ly/GdbrpX4

Infojobs

https://cutt.ly/cdbjwib

Feina Activa

https://cutt.ly/Odv0Jsf

Infojobs

https://cutt.ly/9dv2px1

Infojobs

https://cutt.ly/pdv6Yzp

Infojobs

https://cutt.ly/CdboTDe

Infojobs

11

Carretoner

Castellserà

31/07/2020

12

Caixer/a- Reposador/a

Balaguer

30/07/2020

13

Personal de neteja

Balaguer

30/07/2020

14

Electricista

Guissona

30/07/2020

15

Mecànic/ encarregat
taller

Mollerussa

30/07/2020

Amb experiència, carnet de carretó i permís de
conduir. Persona seria i responsable, amb
capacitat per treballar en equip. (Veure tasques
en oferta).
Per baixa fins el 31/08. Imprescindible residència
zona propera a la zona de treball
Incorporació d'una persona amb experiència en
neteja i desinfecció per treballar en un centre de
la zona.
FPGM. Es precisa oficial electricista amb
experiència en instal·lacions elèctriques i
fotovoltaiques, també calefactor i lampista.
Imprescindible experiència en mecànica al menys
de 2 anys.

16

Auxiliar a domicili

Mollerussa

17

Infermers/es cures
generals

Balaguer

18 Auxiliar d'administració
19

20

Agent de la Policia
Local
Tècnic/a Accions
d'orientació
professional i
ocupabilitat

Tàrrega
Cervera
Teletreball
(Barcelona)

21

Repartidor

Balaguer

22

Xofer camió

Cervera

23

Docent per activitat
extraescolar

Tàrrega

24

Professor/a d'Educació
Visual i Plàstica a ESO

Balaguer

CFGM Aux. Infermeria/Auxiliar de Geriatria/
Atenció Sociosanitària. Tècnic en cures
30/07/2020 d'Infermeria, etc..O qualsevol títol o formació
similar relacionada amb l'àmbit d'atenció de les
persones dependents.

https://cutt.ly/2dbpbY1

Infojobs

Amb titulació reglada de grau o diplomatura per
a Residència a Balaguer. Imprescindible vehicle.

https://cutt.ly/0dbjBPX

Feina Activa

http://scur.cat/4LLDG0

Tàrrega

http://scur.cat/N7CH97

Ajuntament
de Cervera

http://scur.cat/835J6B

Universitat
Oberta de
Catalunya

https://cutt.ly/Ddv2Iwf

Infojobs

https://cutt.ly/Gdv5vsa

Infojobs

https://cutt.ly/5dblyR7

Feina Activa

https://cutt.ly/FdblGw3

Feina Activa

30/07/2020

Auxiliar d'Administració per donar suport al
30/07/2020 departament d'Administració i Finances. Jornada
parcial de 12h/setmanals.
OFERTA PÚBLICA: Agent de la Policia Local.
30/07/2020
Termini: 10/08/2020
30/07/2020

Tècnic/a Accions d'orientació professional i
ocupabilitat en centre universitari

Recollida de peix i marisc a Mercabarna 2 cops
per setana i repartiment posterior per la
provinicia de Lleida.
Xofer per repartiment de productes. Obligatori
tenir permis de conducir C+E y CAP. Experiència
29/07/2020
mínima de 2 anys en lloc similar. Residència
propera a l'ofertat.
Impartir l'activitat en les diferents escoles que
seran assignades durant els mesos escolars.
29/07/2020 L'activitat es realitza en horari de migdia i tarda
com a extraescolar. El quilometratge es té en
compte.
29/07/2020

29/07/2020

Classes de Visual i Plàstica, clases d'Història de
l'Art a Educació Secundària

OFERTA PÚBLICA: 2 places de Tècnic mitjà de
29/07/2020
gestió adscrit a l'Àrea de Secretaria - serveis
generals. Termini: 26/08/2020
per l’empresa Forrajes San Mateo (Balaguer),
29/07/2020 líder en el sector del subministrament de farratge
sostenible.

25 Tècnic/a mitjà de gestió

Cervera

26

Responsable comptable
i financer

Balaguer

27

Vigilant

Tàrrega

28/07/2020

28

Oreintador/a laboral

Borges Blanques

28/07/2020

29

Mosso de magatzem

Agramunt

30

Higienista/ auxiliar
dental

31

Mecànic de
manteniment

Mollerussa

27/07/2020

32

Tècnic/a depart.
laboral. Confecció de
nòmines

Mollerussa

27/07/2020

33

Operari/a de neteja

Tàrrega

27/07/2020

34

Operari/a de neteja

Borges Blanques

27/07/2020

Guissona

Vigilant horari de tarda per exteriors oficines.

Coordinar, formar i orientar social i laboralment
un grup de 10 persones amb discapacitat i/o
trastorn de la salut mental
Persona jove amb carnet de conduir per realitzar
tasques de mosso de magatzem. Recomanable
27/07/2020
tenir carnet de carretó elevador i experiència
laboral.
FPGS- Sanitat. Busquem una persona
27/07/2020 responsable, organitzada i dinàmica per realitzar
tasques d'assistència a l'odontòleg entre altres.
Manteniment per fàbrica de totxanes. Es
valoraran coneixement de soldadura i
electricitat.
Busquem una persona amb experiència per tal
d'incorporar-se al Departament Laboral d'una
assessoria. Es farà càrrec de la confecció i gestió
de nòmines. Imprescindible domini del programa
A3.
Solament persones residents a Tàrrega.
Experiència i disponibilitat immediata. Valorable
certificat de discapacitat.
Neteja d'oficines, vestuaris i menjador.
Experiència laboral. Torn de matí.

http://scur.cat/HYG00C

Ajuntament
de Cervera

https://url2.cl/EiRB8

Montañés i
Solé

https://cutt.ly/ddbzw6S

Feina Activa

https://cutt.ly/ndbzhWE

Feina Activa

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

https://cutt.ly/QdbqEsg

Infojobs

https://cutt.ly/pdbd5LP

Infojobs

https://cutt.ly/Sdbfb5h

Infojobs

https://cutt.ly/YdbgKpP

infojobs

https://bit.ly/3fkQH8t

CComarcal
Garrigues

35

Coordinador/a
màquina producció
(tarda)

36 Comercial impressió 3D

Lleida

24/07/2020

zona de Catalunya i
24/07/2020
Aragó

37

Enginyeria tècnica
agrícola

Lleida

21/07/2020

38

Administració

Ciutadilla

20/07/2020

39

Tècnic/a de gestió al
Servei de Control i
Justificació Econòmica

Lleida

40

Professor/a de
Llenguatge Musical

Tàrrega

41 Especialista en compres

42

Tècnic/a Planificació I
Fabricació

Introduir les especificacions del producte al
sistema. Controlar que el producte fabricat en la
seva línia de producció compleixi amb els
requisits establerts.
Contactar telefònicament i telemàticament amb
nous clients. Realitzar el tancament de la venda
d’impressores 3D, seguint un protocol i sistema
automatitzat.
OFERTA PÚBLICA: Enginyeria Tècnica Agrícola.
Termini: 31/07/2020
OFERTA PÚBLICA: Administració. Termini:
17/08/2020

OFERTA PÚBLICA: Tècnic/a de gestió al Servei de
20/07/2020
Control i Justificació Econòmica. Termini:
30/07/2020
20/07/2020

OFERTA PÚBLICA: Professor/a de Llenguatge
Musical. Termini: 10/08/2020

https://cutt.ly/IsnS3Ez

Montañés i
Solé

https://cutt.ly/xsnDVX8

Optima

http://scur.cat/CKPMDZ
http://scur.cat/K4K5DE

Generalitat de
Catalunya
Ajuntament
de Ciutadilla

http://scur.cat/YXX4ZG

Servei Públic
d'Ocupació de
Catalunya

http://scur.cat/JYKNHZ

Ajuntament
de Tàrrega

Lleida

20/07/2020 Formació tècnica; ELECTROMECÀNIC o INGENIER

https://url2.cl/c2vz4

Psique

Lleida

Enginyeria, especialitat industrial o similar:
mecànic, organització industrial, etc. Experiència
20/07/2020
en funcions de gestió de fabricació/producció o
de projectes en control de processos.

https://cutt.ly/ypPxhYa

Psique

agraria@urgell.cat

Consell
Comarcal
Urgell

https://url2.cl/apTga

Optima

43

Campanya de fruita

Comarca Urgell

44

Comercial exportacióFrança

Lleida

Programa adreçat a pagesos i temporers. Si ets
pagès i necessites personal per a treballar fica't
20/07/2020
en contacte! Inscripció a la campanya, informació
i assessorament.
Preferiblement titulació universitària, tot i que es
prioritzarà l’experiència.
20/07/2020
Coneixements: Imprescindible nivell alt de
Francès

45

Mecànic manteniment
industrial

Guissona

18/07/2020

46

Policia Local

Cervera

17/07/2020

47

Supervisor/a de
producció

zona pròxima a
Mollerussa

17/07/2020

48

Enginyer/a càlcul
instal·lacions

Tàrrega

11/07/2020

49

Envasadora i
manipuladora de fruita

Urgell

08/07/2020

50

Peó Agrícola

Urgell

08/07/2020

51

Auxiliar de Geriatria
(INTERNA)

Tàrrega

08/07/2020

52

Neteja a domicili

Urgell

07/07/2020

53

Tractorista

Cabanabona

07/07/2020

Atenció sociosanitària a
54
persones al domicili

55

Comercial per callcenter

CFGM Mecànica. Soldadura TIG, electrode.
Es valorarà capacitat per resoldre incidències
elèctriques. Capacitat de treball amb autonomia i
compromís.
OFERTA PÚBLICA: Policia Local. Termini:
10/08/2020
Assumir la plena responsabilitat de la planificació
del personal i els recursos. ormació Professional
de Grau Superior.
Assessorament a clients sobre tot tipus de
instal·lacions. Càlcul d'instal·lacions.
Pressupostos. Visites de obra. Lloc de treball
estable.
Borsa Campanya Agrícola Urgell 2020:
Envasadora o manipuladora de fruita per a
central de fruita
Borsa Campanya Agrícola Urgell 2020: Peonatge
agrícola o recol·lecció de fruita
Auxiliar de geriatria per cuidar una persona gran
en domicili de forma interna
Empresa de Serveis d'Assistència Domiciliària
necessita incorporar personal amb experiència
en neteja de domicilis

https://cutt.ly/eaTul4l

Infojobs

http://scur.cat/B8PZL5

Paeria Cervera

https://cutt.ly/PsnSdTn

Montañés i
Solé

https://cutt.ly/BpI7WXe

Infojobs

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

https://cutt.ly/FpIh3ZF

Infojobs

Urgell

Empresa de Serveis d'Assistència Domiciliària
07/07/2020 necessita incorporar personal amb experiència i
formació amb atenció a les persones a domicili

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

Vilagrassa

Perfil comercial, adaptació a diferents tipus de
06/07/2020 clients. Domini d'ofimàtica a nivell usuari. Carnet
B. Castellà.

https://cutt.ly/7pOrohH

infojobs

Treball per empacar per la temporada d'estiu.

56

Director/a tècnic/a

Tàrrega

05/07/2020

57

Serveis funeraris

Agramunt

02/07/2020

58

Administratiu/vaComptable

Tàrrega

02/07/2020

59

Esteticista

Balaguer

30/06/2020

60

Instal·lador electricista
i fontaner

Cervera

30/06/2020

61

Infermeria

Tàrrega

30/06/2020

62

Auxiliar de Geriatria

Tàrrega

30/06/2020

63

Mecànic/a de camions

Cervera

27/06/2020

64

Tècnic/a responsable
de magatzem
automàtic

Cervera

26/06/2020

65

Comercial serveis
logístics

Tàrrega

66

Cambrer/a

Castelldans

Enginyeria tècnica o industrial amb coneixements
en instal·lacions tèrmiques i elèctriques.

https://cutt.ly/FoFEgCb

infojobs

https://cutt.ly/2oDDWwW

Infojobs

https://cutt.ly/1dbhT1r

Feina Activa

https://cutt.ly/ToDBVD4

Infojobs

https://cutt.ly/0oD8fYL

Infojobs

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

https://cutt.ly/BiLu7uS

Infojobs

Coneixements de mecànica, electricitat,
pneumàtica i hidràulica.

https://cutt.ly/viLop6T

Infojobs

26/06/2020

FPGS. Idioma segons zona designada (anglès,
francès, català, espanyol, alemany...).

https://cutt.ly/uiLUlC0

infojobs

24/06/2020

Per treballar en un bar familiar i amb molta feina
els caps de setmana.

https://cutt.ly/hiLrVtT

Infojobs

Imprescindible nocions d'informàtica, bona
presència. Es valoren nocions de paleteria.
Per tasques d'enregistrament de factures,
oviments bancaris, assentaments comptables,
atenció al client.
Amb ganes de treballar i d'aprendre. Important
alt concepte de neteja.
Títol de FP de Grau Mig. Per realitzar obres, es
valorarà experiencia.
Centre residencial necessita incorporar personal
d'Infermeria. En principi per realitzar
substitucions de vacances, però amb possibilitat
de prorroga
Centre residencial necessita incorporar personal
per relitzar atenció sociosanitària a persones
dependents. En principi per realitzar
substitucions de vacances, però amb possibilitat
de prorroga
Imprescindible experiència en mecànica de
vehicles industrials, disposar de carnet C+E.

67

Responsable de
producció i planificació

Tàrrega

68

Tècnic informàtic

Cervera

69

Responsable laminat

Balaguer

70

Administratiu/va

Castelldans

24/06/2020

Enginyeria Tècnica (veure tasques i competències
al detall de l'oferta).

CFGS Informàtica. Atenció als clients. Telefonia,
informàtica, impressió....
FPGS Industrial. Experiència en planta industrial.
18/06/2020
Gestió d’equips. Orientat a resultats. (Veure
detall oferta)
44002

https://cutt.ly/riL8eKA

infojobs

https://cutt.ly/juC9s23

Infojobs

https://cutt.ly/UuC0WK2

Infojobs

18/06/2020

CFGM Administració. Coneixements en Office. Es
valorarà experiència en treball en molí.

https://cutt.ly/WuC2mqd

Infojobs

https://cutt.ly/ZuVtJwD

Infojobs

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

71

Tècnic PRL

Golmés

17/06/2020

Grau en prevenció. Es valora coneixements
d'anglès parlat i escrit. Elaboració i gestió dels
diversos plans d'acció preventica amb
coordinació amb serveis de prevenció aliens.

72

Dependent/Dependent
a de productes
d'ortopèdia

Tàrrega

09/06/2020

Venda de productes d'ortopèdia i parafarmàcia.
Contracte de 12 mesos

Golmés

Instal·lació, manteniment i resolució d'averies de
18/05/2020 compressors, evaporadors i maquinària industrial
de refrigeració

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

Tàrrega

Operari/Operària de fàbrica per a la realització
11/05/2020 de tasques concretes auxiliars en les línies de
producció, envasament o magatzem.

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

Tàrrega

Tasques específiques de les línies d'envasament,
Manteniment preventiu i correctiu a la
11/05/2020
maquinària; Neteja i el manteniment del lloc de
treball.

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

Tècnic/a Fred Industrial
73
o Climatització

74

Operari/Operària
d'indústria

Operari/Operària per
planta envasadora amb
75
coneixement
d'electricitat o
electromecànica

Instal·lació de gas,
76 electricitat, fontaneria i
energia solar

Tàrrega

25/02/2020

Instal·lació de gas, electricitat, fontaneria i
energia solar

PODEU CONSULTAR ALTRES OFERTES A:

http://scur.cat/4LLDG0

La Solana

