BUTLLETÍ D'OFERTES

23 de Març de 2020

OFERTA DE FEINA

Administratiu/va

Tècnic laboral (Assessoria)

EMPRESA - LLOC

Urgell

Lleida

DATA

REQUISITS, PERFIL SOL·LICITAT,
DESCRIPCIÓ

ACCÉS A L'OFERTA

ORIGEN

23/3/2020

Persona per donar suport al
departament d'administració de
l'empresa, al departament
d'assessoria i amb nocions
laborals per responsabilitzar-se
de la correcta confecció de les
nòmines de varies empreses.

https://cutt.ly/lthPHnC

Infofeina

22/3/2020

Grau amb titulació de Grau en
Relacions laborals i Diplomatura
amb titulació de Relacions
Laborals/Graduat Social.

https://tuit.cat/mgQHn

MONTAÑÉS I SOLÉ

https://tuit.cat/mgQHn

MONTAÑÉS I SOLÉ

https://tuit.cat/mgQHn

MONTAÑÉS I SOLÉ

https://cutt.ly/AtvowL0

Infojobs

Tècnic/a departament
laboral

Lleida

22/3/2020

Administratiu/va
departament laboral/fiscal

Lleida

22/3/2020

Caixa i reposició

Tàrrega

21/03/2020

Diplomatura amb titulació de
Relacions Laborals/Graduat
Social. Experiència més de 2
anys.
Llicenciat amb titulació de Dret
(valorable). Experiència mínima
de 2 anys.
ESO obligatori. Experiència en
sector dels supermercats.
Caprabo.

Enginyer tècnic industrial,
mecànico o similar

Mollerussa

21/03/2020

Cap d'obra en edificació

Lleida

21/03/2020

Enginyer tècnic de
projectes -Júnior-

Export manager

Urgell

Lleida

Estudis mínims: CFGS. No es
necesita experiencia mínima.
Nivell alts d’anglès.
Coneixements d’enginyeria. Es
valora coneixements de
Solidworks.
Enginyeria o Arquitectura
tècnicaper obres a Lleida,
Badalona y Tarragona.
Experiència mínima en obras de
7 a 10 anys. Disponibilitat
geogràfica nacional i incorporació
immediata

https://cutt.ly/Ctvdetv

Infojobs

https://cutt.ly/TtvdPn4

Infojobs

21/3/2020

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

https://cutt.ly/Qrqasdz

Infofeina

21/3/2020

Encarregat d'apmpliar i
mantennir la cartera de clients
dels mercats de França, Bèlgica i
Suïssa, viatjant durant 2
setmanes al mes. Anglès mitjà
(imprescindible) i francès domini
(imprescindible).

https://tuit.cat/mgQHn

MONTAÑÉS I SOLÉ

Gestor comercial marítim

Lleida

21/3/2020

Cicles Formatius de Grau
Superior amb titulació de Comerç
Internacional. Anglès i Castellà
domini imprescindible, Francès i
Català domini avançat
imprescindible. Experiència en la
gestió comercial de transport
marítim i exportació.

https://tuit.cat/mgQHn

MONTAÑÉS I SOLÉ

https://tuit.cat/mgQHn

MONTAÑÉS I SOLÉ

Administratiu/va (recent
titulat/da en ADE)

Lleida

20/03/2020

Grau amb titulació de Grau en
Administració i Direcció
d'Emrpeses. Es valoraran nocions
de comptabilitat.

Mosso/a magatzem

Lleida

20/03/2020

Experiència mínima de dos anys.
ESO o equivalent. Carnet de
carretó elevadora en vigor.

http://ves.cat/er7X

EUROFIRMS

20/03/2020

Experiència mínima d'un any.
Valorable residència propera al
lloc de treball. Carnet de
conducció C + CAP en vigor.

http://ves.cat/er73

EUROFIRMS

20/03/2020

Funcions: Veure oferta. Requisits:
ESO o similar, carnet de tràiler,
CAP actualitzat i experiència com
a xòfer.

https://tuit.cat/042f9

BonÀrea

20/03/2020

Funcions: Veure oferta. Requisits:
Experiència prèvia en el maneig
de ganivets i especejament
d'animals, coneixements
d'anatomia animal, facilitat
d'aprenentatge.

https://cutt.ly/rtvJybN

Marlex

Xofer

Xòfer d'envasat

Operari/a escorxador

Lleida

Guissona

Guissona

Carretoner/a elevadora
amb coneixements de fred
industrial

Bellpuig

19/03/2020

Carretoner/a elevadora amb
coneixements de fred industrial i
manteniment. Amb experiència.
Es requereix cobris diverses
vacants en diferents
departaments: Comptable fiscal/
Laboral/ Comunitats
Formació en ciència i tecnología
dels aliments. Experiència
mínima de 5 anys. Amb ganes de
treballar. Nivell alt anglès i
francès

treball@tarrega.cat

Centre de Formació La Solana

https://cutt.ly/EtvgzeS

Infojobs

https://cutt.ly/ntvgDcu

Infojobs

https://cutt.ly/5tvcmjp

Infofeina

https://cutt.ly/otiEVD1

Infofeina

https://cutt.ly/Dtqy5m8

Infofeina

Diverses vacants

Cervera

19/03/2020

Departament de qualitat

Bellpuig

19/03/2020

Administratiu/va
comptable

Urgell

19/3/2020

Granger

Segarra

19/3/2020

Administratiu amb
polonès

Urgell

19/3/2020

Administratiu/va amb
italià

Urgell

19/3/2020

Funcions: Verificació de
documents italians (pàgina web
de verificació de documents).

https://cutt.ly/9tqurvi

Infofeina

Administratiu/va amb
francès

Urgell

19/3/2020

Funcions: Verificació i control de
documents. Facilitat de treball en
equip. Experiència de 2 anys.

https://cutt.ly/etqufHU

Infofeina

Sector del transport. Funcions:
totes les de comptabilitat.
Treballador per granja de conills.
Contracte temporal a jornada
parcial.
Funcions: Verificació de
documents polonesos (pàgina
web de verificació de
documents).

Conductor/a xòfer

Responsable de logística
magatzem

Segarra

Lleida

19/3/2020

Conductor de transport de
passatgers per carretera
(autocars i microbusos), efectuar
les tasques assignades, realitzar
el mateniment bàsic i la neteja
del vehicle utilitzat al finalitzar els
serveis. Carnets B, D1, D.
Imprescindible estar en possessió
del certificat del CAP.

https://cutt.ly/BrV76wh

Infofeina

19/3/2020

Cicles Formatius de Grau
Superior amb titulació d'altres.
No cal experiència. Es valorarà
que tingui habilitats manuals en
el món del bricolatge, fusteria…

https://tuit.cat/mgQHn

MONTAÑÉS I SOLÉ

https://tuit.cat/mgQHn

MONTAÑÉS I SOLÉ

https://tuit.cat/mgQHn

MONTAÑÉS I SOLÉ

http://ves.cat/erv2

EUROFIRMS

Gestor/a comercial

Lleida

19/3/2020

Recanvista

Lleida

19/3/2020

Director/a botiga

Lleida

19/03/2020

No es requereix experiència en el
sector del transport, es valora
experiència en l'àmbit
internacional. Idiomes: Anglès
(imprescindible nivell B2) i bon
domini Francès.
FP II amb titulació d'Electricitat,
de Mecànica i Automoció
(valorable). Experiència de més
de 2 anys
Experiència mínima de quatre
anys com a responsable.
Coneixements demostrables en
totes les seccions (fresc, carn,
fruita, peix, forn) i autoservei.
Valorable residència pròxima al
lloc de treball. ESO finalitzada.

Comercial per a
immobiliaria

Auxiliar administratiu/va

Tàrrega- Cervera

Cervera

18/3/2020

Estudis primaris complerts amb
experiència en el sector.

https://cutt.ly/vtvjCTj

Feina activa

18/3/2020

Es necessita una persona amb
experiència com auxiliar
administratiu o administrativa i
experiència en gestió de
comandes, albarans i facturació.

https://cutt.ly/ZtvxBb5

Trobaré feina

https://cutt.ly/Jtvcq0P

Trobaré feina

https://tuit.cat/mgQHn

MONTAÑÉS I SOLÉ

https://tuit.cat/mgQHn

MONTAÑÉS I SOLÉ

18/3/2020

Enginyeria Telecomunicacions,
Electrònica o similar. Professional
polivalent, compromès i amb
iniciativa. Molt valorable
coneixements en programació.
Experiència més de 2 anys.

https://tuit.cat/mgQHn

MONTAÑÉS I SOLÉ

18/3/2020

Cicles Formatius de Grau Mitjà
amb titulació d'Activitats
Agràries. Experiència en feines
similars, carnets de conduir B.

https://tuit.cat/mgQHn

MONTAÑÉS I SOLÉ

Assesor/a comercial

Mollerussa

18/3/2020

Comercial

Lleida

18/3/2020

Tècnic/a selecció personal
o administratiu/va de
selecció

Lleida

18/3/2020

Enginyer/a de projectes

Operari qualificat agrícola

Lleida

Lleida

Es necessita una persona amb
experiència com a assesor/a en
venda de vehicles.
Cicles Formatius de Grau
Superior amb titulació de Comerç
Internacional. Experiència en
atenció al client i en el camp
comercial.
Molt important, nivell alt
d'anglès. Classificació de
currículums, sol·licitud de
referències professionals,
elaboració d'informes etc.

Responsable RRHH

Lleida

18/3/2020

Repartidor/a

Lleida

17/03/2020

Instal·lador/a elèctric/a

Térmens

17/03/2020

Repartidor/a carnet C

Lleida

17/03/2020

Operari/a fàbrica de sucs

Mollerussa

16/03/2020

Tècnic/a Laboral

Urgell

16/3/2020

Grau amb titulació de Grau en
Relacions Laborals, Psicologia,
Administració i Direcció
d'Empreses. Experiència mínima
de 3 a 5 anys.
Experiència mínima d'un any.
Disposar del carnet B.
Experiència mínima d'un any
sector electricitat i en instal·lació
d'antenes de telecomunicacions.
Formació Professional
d'Electricitat/Manteniment
elèctric.
Experiència mínima de 6 mesos.
ESO o equivalent. Carnet C i CAP
en vigor.
Precisem incorporar a una
persona amb molt bona actitud
amb ganes de créixer
professionalment a la nostra
empresa. És necessita persona
per gestionar i controlar la
maquinària del procés productiu
de la fàbrica de sucs. Treball a
torn.
Busquem un/a responsable a
mitja jornada per l'àrea laboral
amb formació i experiència
contrastada per desenvolupar les
seves funcions dins el
departament de nova creació.

https://tuit.cat/mgQHn

MONTAÑÉS I SOLÉ

http://ves.cat/esB6

EUROFIRMS

http://ves.cat/esdD

EUROFIRMS

http://ves.cat/esB7

EUROFIRMS

shorturl.at/otuAN

Infojobs

https://cutt.ly/2thPn3j

Infofeina

SAD Treballador/a familiar

Albi

16/3/2020

Tècnic de post-venda
(maquinària agrícola)

Pla d'Urgell

16/3/2020

Mosso/a carretoner/a

Mollerussa

16/3/2020

Tècnic/a de manteniment

Cervera

16/03/2020

Titulació sociosanitària oficial
finalitzada (Certificat de
professionalitat en domicilis o
institucions o cicle formatiu de
Grau mig d'auxiliar d'Infermeria).
Tipus de contracte a temps
parcial. Horari de matí (7.30h a
14.00h de dilluns a divendres).
Títulació mínima requerida: clicle
formatiu de grau superior de
Mecatrònica-Electromecànica.
Experiència mínima 2 anys.
Anglès domini ALT
imprescindible, es valora domini
Francès. 3/4 mesos a l'any ha de
viatjar.
Experiència en logística. Carnet
de carretoner. Cobrir vacants
temporals
Funcions: Veure oferta. Requisits:
Formació professional en
electromecànica, electrònica o
mecànica, experiència prèvia,
disponibilitat horària, persona
àgil, resolutiva, capacitat per
treballar en alçades.

https://tuit.cat/3piRy

Consell Comarcal de les
Garrigues

http://scur.cat/AJLGL7

PSIQUE

http://ves.cat/esB4

ADECCO

https://bit.ly/3d26d9f

Marlex

Frigorista

Tècnic/a comptable

Mecànic/a de vehicles

Analista programador
informàtic/a

Mecànic de camions C+E

Mollerussa

Mollerussa

Mollerussa

Guissona

Cervera

16/03/2020

Funcions: Veure oferta. Requisits:
Formació professional en fred
industrial, instal·lacions
frigorífiques i climatització,
experiència prèvia en el sector,
persona organitzada i proactiva.

https://bit.ly/39UBUPP

Marlex

16/03/2020

Funcions: Veure oferta Requisits:
Persona organitzada i proactiva,
flexible i que s'adapti als canvis,
agilitat en resolució d'incidències
i residència a Mollerussa.

https://bit.ly/3aWcodl

Marlex

16/03/2020

Funcions: Veure oferta. Requisits:
Formació professional en
mecànica o electromecànica,
experiència prèvia en tallers
multimarca, persona organitzada
i proactiva.

https://bit.ly/2ISwqJQ

Marlex

16/03/2020

Funcions: Veure oferta. Requisits:
Experiència prèvia, coneixements
de llenguatge JAVA , C#,
JavaScript, HTML, CSS, Poer BI i
experiència en POO.

https://bit.ly/2xClIVe

Marlex

16/03/2020

Funcions: Veure oferta. Requisits:
Formació professional en
electromecànica, electrònica o
mecànica, carnet C+E,
experiència prèvia, persona
organitzada i proactiva.

https://bit.ly/2wWDSAO

Marlex

Carretoner/a

Responsable de RRHH

Tècnic comercial agrícola

Comercial maquinària
agrícola

Mecànic/a de camions

Torregrossa

Tàrrega

Mollerussa

Mollerussa

Cervera

16/03/2020

Funcions: Veure oferta. Requisits:
Experiència en carretó de quatre
pues, persona organitzada i
proactiva.

https://bit.ly/2WjuDFh

Marlex

16/03/2020

Funcions: Veure oferta. Requisits:
Formació univesritària en ADE,
Dret, Relacions Laborals o
Psicolgogia, experiència prèvia en
el sector, bones habilitats
comunicatives, organització i
proactivitat.

https://bit.ly/3d3xcS0

Marlex

16/03/2020

Empresa del sector agrícola.
Funcions: Veure oferta. Requisits:
Experiència prèvia en el sector,
bones habilitats comunicatives,
organització i proactivitat,
valorable formació agrònoma.

https://bit.ly/39Wb0Hl

Marlex

16/03/2020

Empresa del sector agrícola.
Funcions: Veure oferta. Requisits:
Experiència prèvia en el sector,
bones habilitats comunicatives,
organització i proactivitat.

https://bit.ly/33ngIzR

Marlex

15/03/2020

Es demana experiència en
mecànica de vehicles industrials,
disposar de carnet C+E i viure en
zona industrials, disposar de
carnet C+E i viure en zona
propera a l'empresa.

https://cutt.ly/etvjdkG

Infojobs

Administratiu/va

Escola de Transport

Tècnic/a de procés per a la
planta de postres

Encarregat/ada

Electricista

Peó especialista

Cervera

Guissona

Guissona

Balaguer

Mollerussa

La Sentiu de Sió

13/3/2020

Es necessita un/a
administratiu/va amb experiència
en comptabilitat i gestió.

https://cutt.ly/lthODIX

Trobaré feina

12/03/2020

Formació de joves per futurs
transportistes. Cursos de
formació gratuita per l'obtenció
del carnet C, CAP i competència
professional

treball@tarrega.cat

Centre de Formació La Solana

12/03/2020

Funcions: Veure oferta. Requisits:
CFGS en indústries alimentaries o
similar, torn de nit (primers 6
mesos de matí o tarda).

https://tuit.cat/042f9

BonÀrea

12/03/2020

Encarregat/a d'obrador.
Funcions: Veure oferta. Requisits:
Experiència prèvia en curats i
domini de la feina d'obrador i de
les espècies.

https://bit.ly/33mJBvI

Marlex

12/03/2020

Funcions: Veure oferta. Requisits:
Formació professional de grau
mitjà o superior, Curs PRL de 60
hores bàsic i carnet de conduir.

https://bit.ly/3aWSj6A

Marlex

12/03/2020

Empresa del vidre necessita
electromecànic/a. Funcions:
Veure oferta. Requisits: Domini
de la mecànica, valorable domini
de l'electricitat. Jornada
complerta, salari segons vàlua i
pla de carrera.

https://bit.ly/2xJho6P

Marlex

Oficial/a de 3a

Secretaria i intervenció del
Servei d'Assistència
Tècnica

Tècnic/a i gestor/a de
Comerç Electrònic,
Marketing, disseny Webs,
Xarxes Socials,
Newsletters

Operari/a de producció

Llicenciat/da en dret amb
alemany

Montgai

Les Borges Blanques

Tàrrega

Tàrrega

Vilagrassa

12/03/2020

Posició de soldador/a. Funcions:
Veure oferta. Requisits:
Experiència prèvia mínima de dos
anys en tècniques de soldadura,
valorable residir a La Noguera.

https://bit.ly/33m2Jdh

Marlex

11/03/2020

Oferta Pública: Secretaria i
intervenció pel Servei
d'Assistència Tècnica. Termini: 15
dies hàbils a partir de la fi de
l'estat d'alarma.

http://scur.cat/HP29DG

Consell Comarcal de les
Garrigues

11/3/2020

Experiència prèvia en l'àrea de
màrqueting, en entorns digitals i
comerç electrònic. Coneixements
d'eines de màrqueting i analítica
(Google Ads, etc.). (Veure més
detall en oferta)

https://cutt.ly/NthIp0p

Infojobs

11/03/2020

Funcions: Veure oferta. Requisits:
Persona meticulosa i molt
precisa, actitud d'aprenentatge i
disponibilitat d'incorporació
immediata.

https://bit.ly/3aYzuzT

Marlex

10/3/2020

Funcions: Registre en el sistema
de peatge alemany dels nostres
clients, gestió d'expedients
sancionadors de trànsit i
transport a Alemanya/Espanya,
atenció telefònica, assesorament
a clients i tasques administratives
auxiliars.

https://cutt.ly/5thA8SD

Enfoc - Grup Alba

Secretari interventor

Cervera

10/03/2020

http://scur.cat/27CPMB

Consell Comarcal de la Segarra

http://scur.cat/NGBDMC

Ajuntament de Tàrrega

http://scur.cat/F8LK6J

Ajuntament de Maldà

10/03/2020

Oferta Pública: Borsa de personal
de Neteja de la Residència
Geriàtrica i Centre de Dia de
Maldà. Termini: 06/04/2020

http://scur.cat/KEJ26Z

Ajuntament de Maldà

http://scur.cat/YHLFCF

Ajuntament de Maldà

Operari de brigada i
d'Operari de manteniment

Tàrrega

10/03/2020

Auxiliar de geriatria de la
Residència Geriàtrica i
Centre de Dia

Maldà

10/03/2020

Personal de Neteja de la
Residència Geriàtrica i
Centre de Dia

Maldà

Oferta Pública: Borsa de treball
de places de Secretari interventor
del Servei d'Assistència Tècnica.
Termini: 25/03/2020
Oferta Pública: Borsa de treball
de places d'Operari de brigada i
d'Operari de manteniment de
pobles agregats. Termini:
30/03/2020
Oferta Pública: Borsa de treball
de places d'Auxiliar de geriatria
de la Residència Geriàtrica i
Centre de Dia de Maldà. Termini:
06/04/2020

Personal de Cuina de la
Residència Geriàtrica i
Centre de Dia

Maldà

10/03/2020

Oferta Pública: Borsa de personal
de Cuina de la Residència
Geriàtrica i Centre de Dia de
Maldà. Termini: 06/04/2020

Secretari interventor

Bell-lloc d'Urgell

10/03/2020

Oferta Pública: Secretari
interventor. Termini: 08/04/2020

http://scur.cat/E3LYZ7

Ajuntament de Bell-lloc
d'Urgell

10/03/2020

Oferta Pública: Tècnic/a de Medi
Ambient.Termini: 15 dies hàbils a
partir de la fi de l'estat d'alarma.

http://scur.cat/JG93NE

Consell Comarcal de la
Noguera

Tècnic/a de Medi Ambient

Balaguer

Monitor/a del servei de
neteja del Grup Alba

Enginyer/a tècnic/a per a
la secció d'instal·lacions
mecàniques

Tàrrega

Guissona

09/03/2020

Col·laborar en les tasques pròpies
del servei de neteja i gestió i
supervisió de l'equip.
Imprescindible carnet de conduir.

https://cutt.ly/atiRwGp

Grup Alba

05/03/2020

Funcions: Veure oferta. Requisits:
Enginyeria industrial i/o
mecànica, habilitats de lideratge,
decisió i resolució de conflictes.

https://tuit.cat/042f9
https://tuit.cat/042f9

BonÀrea

treball@tarrega.cat

Centre de Formació La Solana

treball@tarrega.cat

Centre de Formació La Solana

02/03/2020

Operari pel muntatge de
tancaments d'alumni, vidre,
col·locació de persianes, portes
de garatge... Horari de dilluns a
divendres, de 9 a 13 i de 15 a 19

treball@tarrega.cat

Centre de Formació La Solana

02/03/2020

Auxiliar d'infermeria amb tasques
de gerecultura en centre
residencial. Horaris diürns de cap
de setmana alterns i durant
l'estiu jornada completa diürna
de torns de matí i/o tarda.

treball@tarrega.cat

Centre de Formació La Solana

Mècànica d'Automoció
amb experiència

Tàrrega

04/03/2020

Soldadura i fabricació
d'estructures metàl·liques

Golmés

04/03/2020

Operari de Tancaments
d'Alumni

Auxiliar d'infermeria amb
tasques de gerocultura

Cervera

Vilanova de Bellpuig

Persona amb coneixements i
experiència en mecànica
d'automoció. Imprescindible
Experiència professional
Persona amb iniciativa i ganes
d'aprendre per realitzar tasques
de soldadura i ferreteria del
metall

Marmitó - Marmitona /
Auxiliar de cuina

PREINSCRIPCIÓ
PROGRAMA JOVES

Jardineria

Auxiliar de restauració Cuina i Sala

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

Bellcaire d'Urgell

Tàrrega

El Palau d'Anglesola

Rocallaura

Tàrrega

02/03/2020

Empresa de càtering i de
menjadors escolars necessita
incorporar de forma immediata
personal de neteja i auxiliar de
cuina. Persones en situació d'atur
majors de 45 anys.

treball@tarrega.cat

Centre de Formació La Solana

treball@tarrega.cat

Centre de Formació La Solana

02/03/2020

Realitzar tasques específiques de
viver, identificació de plagues i
malalties, ús de maquinària
agrícola. Cal saber treballar en
equip i tenir coneixements i
experiència sobre jardineria.

treball@tarrega.cat

Centre de Formació La Solana

02/03/2020

Personal polivalent de
restauració, tant per realitzar
atenció al client a la sala com per
donar suport a la cuina. Horari.
De dimarts a diumenge, jornada
parcial de 30h/set. Salari
975€/brut

treball@tarrega.cat

Centre de Formació La Solana

02/03/2020

Instal·lació, manteniment i
reparació de subministraments
de gas, electricitat, fontaneria i
energia solar. Jornada de treball
partida, 40 h/set. Retribució
segons Vàlua.

treball@tarrega.cat

Centre de Formació La Solana

02/03/2020

Joves de 16 a 29 anys, en situació
d'atur i inscrits a Garantia Juvenil.
FORMACIÓ +ORIENTACIÓ
+PRÀCTIQUES +INSERCIÓ
LABORAL.

Professor/a de música

Comercial de grans
comptes i licitacions

Director-a General /
Gerent (Província de
Lleida)
Gestió i coordinació del
departament de lots del
Grup Alba

Responsable gestió i
finances

Electromecànic/a

Control de Qualitat

Mollerussa

Guissona

02/03/2020

Oferta Pública: Professorat Escola
Municipal de Música de
Mollerussa: Termini: Oberta
permanentment

http://scur.cat/JZ65NP

Ajuntament de Mollerussa

02/03/2020

Funcions: Veure oferta. Requisits:
CFGS aministració i finances o
Grau en administració i direcció
d'empreses, experiència prèvia
coma comercial en tasques
similars i residència pròxima a
Guissona.

https://tuit.cat/042f9

BonÀrea

https://cutt.ly/VrbKm4d

Infofeina

https://cutt.ly/CtqoFnt

Grup Alba

01/03/2020

Coordinació tècnica de gestió i
financera de l'entitat.
Recomanable Diplomatura en
ciències empresarials o
Llicenciatura amb ADE, EAE o
econòmiques, Màter en
economia social o sooperatives.

https://cutt.ly/1rqaOa3

Enfoc - Grup Alba

01/03/2020

CFGM Electromecànica i
esperiència demostrable (veure
funcions en oferta de treball)

https://cutt.ly/CegeKBg

Enfoc - Grup Alba

28/02/2020

Funcions: Veure oferta. Requisits:
Batxillerat o CFGS Processos i
qualitat en la indústria
alimentària.

https://tuit.cat/042f9

BonÀrea

Urgell

01/03/2020

Tàrrega

01/03/2020

Vallbona de les Monges

Urgell

Guissona

PIME industrial situada a la
província de Lleida en plena fase
d'expansió.
Llicenciatura o Grau en l'àmbit
empresarial. Consultar les
tasques i condicions al web.

Operaris/es de producció
a Guissona

Gestor/a manteniment
box

Comptable/ Gestor laboral

Operari/a maquinista

Administratiu/va

Guissona

Guissona

Tàrrega

Balaguer

Balaguer

28/02/2020

Funcions: Veure oferta. Requisits:
ESO, experiència, disponibilitat
horària i de treball en equip.

https://tuit.cat/042f9

BonÀrea

28/02/2020

Funcions: Veure oferta. Requisits:
CFGS administració i finances o
similar, coneixements
d'ofimàtica, habilitats
comunicatives i iniciativa.

https://tuit.cat/042f9

BonÀrea

27/02/2020

Comptablitat, informàtica,
coneixements fiscals i laborals,
anàlisi de balanços. Estudis
(Economía-ADE), GS
Comptabilitat. 5 anys mínim
d'experiència en el sector.

https://cutt.ly/NtqwVen

Infojobs

25/02/2020

Funcions: Portar el control i
maneig de les màquines
alimentàries. Neteja del lloc de
treball. Presa de decisions de la
coordinació de les diverses
màquines alimentàries. Gestionar
l'estoc de la matèria primera.

https://cutt.ly/zr66vF0

Marlex

25/02/2020

Funcions: Veure oferta. Requisits:
CFGM d'administració i finances.
Valorable viure a la zona de la
Noguera.

https://cutt.ly/Br66EOn

Marlex

Professor d'anglès

Dependent

Enginyer tècnic agrícola Enginyer Agrònom

Operari/a Carretoner/a

Mollerussa

Cervera

Lleida

Bellpuig

24/2/2020

Centre d'idiomes busca
professors/es d'anglès
preferiblement de la zona de
Mollerussa. Requisits: els ha
d'agradar treballar amb nens
d'infantil i primària, experiència,
nivell B2 d'anglès, carnet i
disponibilitat de cotxe.

https://cutt.ly/Ptqyvk9

Trobaré feina

22/2/2020

Botiga de productes elèctrics
necessita dependent/a. Requisits:
Nocions d'electricitat, residència
propera a Cervera, persona
polivalent i dinàmica i
disponibilitat horària per torn
partit.

https://cutt.ly/rr27VaV

Trobaré feina

21/2/2020

Es requereix: formació tècnica
nivell d'enginyeria o enginyeria
tècnic agrícola, experiència en
sector agrícola, català parlat i
carnet de conduir B.

http://scur.cat/9EXCK4

PSIQUE

18/02/2020

Tasques de carretorner,
manteniment de nau i control de
les cambres. Horari de 9 a 13 i de
15 a 19. Incorp. immediata,
ctracte. indefinit. Valorable curs
carretoner i coneixements
frigorista(fred industrial)

jcarrera@ccsegarra.cat

TOT

Persona de Neteja

Mecànic

Sant Guim de Freixenet

Segarra

17/02/2020

Persona polivalent, per a
habitacions i la resta
d´instal·lacions. Es preveu
incorporació al mes de juny, a
1/2 jornada en temporada baixa i
completa en temporada alta.
Important disposar de carnet de
conduir i vehicle per arribar al
lloc de treball.

treball@tarrega.cat

Ocupació Tàrrega

7/2/2020

Es necessita mecànic de camions.
Es requereix experiència en
mecànica de camions o
maquinària pesada. S'ofereix
estabilitat laboral.

https://cutt.ly/LrGRSB5

Trobaré feina

