BUTLLETÍ D'OFERTES
8 de Gener 2018
OFERTA DE FEINA EMPRESA - LLOC

DATA

REQUISITS, PERFIL SOL·LICITAT,

ACCÉS A L'OFERTA

ORIGEN

Enviar CV amb fota a:
Apartat de correus, 32 - Tàrrega

LA BOIRA

Persona amb
coneixements
d'agricultura i
ramaderia

Tàrrega

08/01/18

Tenir coneixements d'agricultura i ramaderia.
Per mitja jornada, amb carnet de conduir i
vehicle propi.

Soldadors/es TIC

Tàrrega

08/01/18

Es necessiten soldadors TIC, muntadors i
serrallers. Soldadura fil i electrodo.

Enviar CV a:
solmanmetal.lic@outlook.es

LA BOIRA

Perruquer/a

Guissona

08/01/18

Perruquer/a

Enviar CV a:
perruqueriatania@gmail.com

LA BOIRA

04/01/18

Estar en possessió del títol de socorrista
aquàtic i inscrit al Roper. Tasques: control i
vigilància de la piscina. control de la
instal·lació, mostratges i analítiques de
l'aigua i fer cursos de natació.

https://goo.gl/TqS5QG

FEINA ACTIVA

04/01/18

Establir la tècnica que cal aplicar en cada
operació de soldadura Interpretació de
plànols i representació gràfica Realitzar el
traçat, el cort i el conformat Carnet i cotxe
propi Persona dinàmica i responsable

https://goo.gl/2ZrxvA

FEINA ACTIVA

Socorrista

Cervera

2 Soldadors amb
noció de mecànica

Mollerussa Empleo Express
S.L. Ett

04/01/18

Tasques administratives en taller de
maquinària i recanvis. Imprescindible
experiència prèvia en tasques
administratives i possibilitat d'arribar al
polígon industrial amb algun medi de
transport. S'ofereix contractació a temps
complert

https://goo.gl/42bZDL

FEINA ACTIVA

https://goo.gl/66osFs

FEINA ACTIVA

Auxiliar
administratiu/va

Balaguer

3 Operaris planta
cogeneració

Miralcamp - SC
HIDROENERGIA
IBERICA, SLU

04/01/18

Dur a terme el control del procès productiu ,
reposició productes químics, càrrega del
producte a la cisterna del client , supervisió
del funcionament de les màquines, etc.

3 places d'auxililar
administratiu/vaoferta pública

Agramunt

04/01/18

Administració Pública- Ajuntament d'
Agramunt

http://bop.diputaciolleida.cat/faces/c
onsultaF/servlets/donarEdicte/?id=20
18_3_68

FEINA ACTIVA

Comercial autònom
sector càrnic

LLeida Panamerana

04/01/18

Empresa Multinacional Majorista en
Productes d' alimentació. Comercial en venta
de productos cárnicos.

https://goo.gl/GnjBF2

FEINA ACTIVA

Pintor industrial

Tàrrega- Marlex

03/01/18

Pintar superfícies metàl.liques amb pistola
Airless.

https://goo.gl/pwvr26

FEINA ACTIVA

Torner/a - fresador/a

MARLEX GESTIO
ETT

03/01/18

Mecanitzat de peces. - Ús màquina CNC;
Posada en marxa, introducció de paràmetres,
control qualitat producte.

https://goo.gl/TvDMLk

FEINA ACTIVA

Operari/a de fàbrica

MARLEX GESTIO
ETT

03/01/18

Tall de peces. - Siliconat, sellat, serigrafiat. Muntatge d'estructures.

https://goo.gl/EagHVQ

FEINA ACTIVA

Mecànic/a
muntador/a
industrial

MARLEX GESTIO
ETT

03/01/18

Ajustar i muntar maquinària industrial. Tasques de soldadura. - Manteniment de
maquinària,calibratge i reparacions.

https://goo.gl/fDbLCy

FEINA ACTIVA

Mosso/a magatzem

MARLEX GESTIO
ETT

03/01/18

Recepció de material, control de qualitat del
producte, aprovisionament a producció. Reenvasat i reetiquetat del producte. Ubicació en magatzem. - Control estoc.

https://goo.gl/JyfkHp

FEINA ACTIVA

Comercial i atenció
al client

Sensitia
Comunicaciones
(Mollerussa)

06/01/18

Les pròpies del lloc de treball

https://goo.gl/h2uaDR

INFOJOBS

Netejador/a

Castillo y Gaspar
(Mollerussa)

Empresa d'hosteleria de Fondarella necessita
personal de neteja. Incorporació immediata i
possibilitat de contractació indefinida.

https://goo.gl/FDMp42

INFOJOBS

Repartiment de paquets pel Pla d'Urgell i
província amb experiència. S'ofereix salari
fixe i vehicle a càrrec de l'empresa.

https://goo.gl/uMQhsG

INFOJOBS

Estudis CFGS o experiència per gestionar i
executar plans preventius.

https://goo.gl/32D4qz

INFOJOBS

Es necessiten 3 vacants amb més de 5 anys
d'experiència, vehicle propi i prl de 60 hores.

https://goo.gl/gHLtyU

INFOJOBS

06/01/18

Missatger/a

Mollerussa
05/01/18

Tècnic de
manteniment

Moleva (Palau
Anglesola)
05/01/18

Instalador/a

Argiles Energies
SL (Castellnou de
Seana)

05/01/18

Responsable
compres

Motor Tàrrega SA
05/01/18

Dircetor de projectes IMAGO (Tàrrega)

Llicenciatura en Enginyeria o ADE, es valorarà
experiència mínim 5 anys.

https://goo.gl/Wia8ee

INFOJOBS

Enginyeria tècnica, experiència, disponibilitat
per a viatjar, coneixements d'anglès.

https://goo.gl/AXTSEb

INFOJOBS

Es busquen 2 vacants per venda de serveis
logístics, idiomes (anglès i francès), valorable
coneixements normativa transports i
logística.

https://goo.gl/HTcwQ6

INFOJOBS

Es necessiten 4 vacants: 2 infermers/es, 1
educador/a social, i 1 treballador/a social.

https://goo.gl/RNWPfu

INFOJOBS

Comercial de telefonia mòbil Vodafone amb
experiència.

https://goo.gl/3avcvC

INFOJOBS

Oficial de primera. Valorable coneixements,
formació de riscos laborals i carnet de
conduir.

https://goo.gl/PhmtDu

INFOJOBS

Es busquen 2 vacants per entrada de
mercaderies, ubicació material, comandes de
clients. Lloc de feina estable.

https://goo.gl/1zPYPi

INFOJOBS

Grau Treball/Educació Social. (Inscripcions
fins 10 de gener)

http://web.creuroja.org/borsadetreba
ll/

CREU ROJA

04/01/18

Comercial

Ondara Logística
(Tàrrega)
04/01/18

Infermer/a,
Residència Josep
Treballador/a social,
Torrent (VilaEducador/a social
Sana)
Comercial

Oficial electricista

Mosso magatzem

Semat
Comunicacions
(Tàrrega)
Brual
instal·lacions i
serveis SL
(Bellcaire

04/01/18

04/01/18

03/01/18

Eduard Seguí SL
(Tàrrega)
03/01/18

Tècnic/a social àmbit
Creu Roja (Lleida)
gent gran

03/01/18

Netejadora

Oferta relacionada amb el programa 30 Plus:
majors de 30 anys, en situació d'atur, carnet
de conduir, valorable tenir experiència.
Preferentment amb nivell formatiu bàsic.

30plus@tarrega.cat

CENTRE
FORMACIÓ LA
SOLANA
(Programa 30
Plus)

Amb experiència, ganes de treballar i
responsable.

https://goo.gl/1HZswa

INFOJOBS

Estudis de CFGS Administració i experiència
per dur tasques de comptabilitat i facturació

https://goo.gl/WFq2WR

INFOJOBS

Amb experiència, a temps complert i
contracte indefinit.

https://goo.gl/po4gTp

INFOJOBS

04/01/18

Persona responsable de magatzem amb
carnet de carretoner per atenció al públic i
càrrega i descàrrega

ocupaciosegarra@gmail.com

TOT

03/01/18

Gerolcultor/a. Contracte 40 h. setmanals
amb possibilitat de treballar els caps de
setmana

ocupaciosegarra@gmail.com

TOT

Tàrrega
03/01/18

Cambrer/a

Mollerussa
02/01/18

Administratiu/va
comptable

Rubinat (Golmés)

Cuiner/a

El Celler de
l'Artista (Tàrrega)

01/01/18

29/12/17

Peó magatzem

Gestionada pel
Consell Comarcal
de la Segarra

Gerocultor/a

Gestionada pel
Consell Comarcal
de la Segarra

Tècnic/a d'ocupacio:
Orientador/a Laboral

Creu Roja
Balaguer

5/1/2018

Es requereix: Tenir grau o diplomatura en el
camp social: Treball Social o Educació social
preferiblement. Formació i experiència
http://web.creuroja.org/borsadetreba
requerida per al lloc de treball. Estar inscrit/a
ll/
al SOC com a demandant o millora
d’ocupació. Carnet de conduir

TOT

Tècnic/a social àmbit
gent gran

Creu Roja
Balaguer

05/01/18

Es requereix tecnic/a per una substitució
prevista fins finals d'abril, 35h setmanals

http://web.creuroja.org/borsadetreba
ll/

TOT

https://goo.gl/GSkfmf

FEINA ACTIVA

Maquinista producció

Guissona

03/01/18

Posada en marxa de la maquinària industrial. Introducció de paràmetres. - Detecció
d'avaries. - Control qualitat del producte.

Operari/a de
confecció

Cervera

03/01/18

La funció principal serà la del maneig de
màquina plana i overlock.

https://goo.gl/sst5Ub

FEINA ACTIVA

Ajudant de tapisseria

Cervera

03/01/18

Realització de tasques relacionades amb el
patronatge, tall i confecció.

https://goo.gl/mVq51M

FEINA ACTIVA

Peó del metall

Cervera

03/01/18

Fabricació i muntatge de producte final. Ubicació de producte al magatzem.

https://goo.gl/mYYNcY

FEINA ACTIVA

Emmagatzemador recanvista

Mollerussa

03/01/18

Elaboració d'albarans, ús de pda,
abonaments de material, tracte amb clients i
proveedors.

https://goo.gl/5bSjMS

FEINA ACTIVA

15/12/17

http://www.trobarefeina.com/index.a
Es necessita soldador per realitzar tasques de
sp?ruta=includes/modules/ofertes/cn Trobaré Feina
soldadura, fil i electrode
t_post.asp&id=22281

Soldador

Entrenador/a

Tàrrega

Cervera

22/12/17

Es necessita tècnic amb experiència en
classes d'entrenament funcional, TRX,
croosfit i cicle indoor. Incorporació
immediata.

http://www.trobarefeina.com/index.a
sp?ruta=includes/modules/ofertes/cn
t_post.asp&id=22322

Trobaré Feina

Impressor

Operari/a de celler

Dependent/a i
muntador/a

Marqueting i
Community manager

Responsable
comercial França

Peó agricola

Mollerussa

Pla d'Urgell

Mollerussa

Urgell

Urgell

Urgell

27/12/17

Empresa dediacada a la manipulació de
http://www.trobarefeina.com/index.a
paper busca un noi amb ganes de treballar
sp?ruta=includes/modules/ofertes/cn Trobaré Feina
amb equip i polivalent per portar màquina
t_post.asp&id=22335
d'impressió industrial

03/01/18

Requisits: FP de segon grau, de 20 a 18 anys i
coneixements de programes de gestió.
http://www.trobarefeina.com/index.a
Tasques pròpies de celler i de magatzem. sp?ruta=includes/modules/ofertes/cn
40h/set. Temporal amb possibilitat
t_post.asp&id=22363
d'indefinit

04/01/18

Empresa de mobles necessita un montador/a http://www.trobarefeina.com/index.a
i un/a dependent/a de mobles amb
sp?ruta=includes/modules/ofertes/cn Trobaré Feina
experiència
t_post.asp&id=22377

Trobaré Feina

08/01/18

Elaborar el pla de marketing, seguiment de
mateix, actualització de web i xarxes social.
CFGM amb comerç i marketing valorable.
Disponibilitat immediata, fàcil adaptació i
treball en equip.

http://www.infofeina.com/llistat.php

Infofeina

04/01/18

60% del temps viatjant a França. Prospecció
del mercat francès, visites comercials,
http://www.infofeina.com/llistat.php
trucades telefòniques. Domini llengua
francesa parlat i escrit

Infofeina

28/12/17

les pròpies del camp. Carnet de conduir
http://enfoc.cat/ca/educacio/enfoc/o Gestionada per
(conduir tractor), carnet de carretoner. De 9
fertes-laborals/peoEnfoc a 13:30 aprox, Inici Gener 2018. Contracte
agricola/132821.html
Associació Alba
temporal.

PERSONAL DE SALA

AJUDANT DE CUINA

OPERARI/A
MANTENIMENT
ELÈCTRIC

AUXILIAR DE CUINA I
CAMBRER/A

Comercial
d'exportació

Urgell

Urgell

Urgell

Segarra

Bellpuig Caramels Pifarré

28/12/17

Experiència en cambrer/a. Preparació de http://enfoc.cat/ca/educacio/enfoc/o
Enfoctaules, cuberteria, servir tasques...
fertes-laborals/personal-deAssociació Alba
Disponibilitat per treballar caps de setmana.
sala/128745.html

28/12/17

Ajudant de cuina:Elaboració de plats de la
http://enfoc.cat/ca/educacio/enfoc/o
partida freda, ajudar al cuiner/a en les
Enfocfertes-laborals/ajudant-dediferents elaboracions. Neteja d'estris i
Associació Alba
cuina/128744.html
parament de la cuina. De dijous a diumenge

28/12/17

Formació específica: CFGM en electricitat o
http://enfoc.cat/ca/educacio/enfoc/o
similar. Sense formació, es valorarà
Enfocfertes-laborals/operaria-mantenimentexperiència com a electricista. Tasques
Associació Alba
electric/128286.html
associaciés al muntatge elèctric

28/12/17

Persona d'entre 25 i 30 anys. Es valorarà
http://enfoc.cat/ca/educacio/enfoc/o
experiència prèvia en el sector de la
Enfocfertes-laborals/auxiliar-de-cuina-ihosteleria. Persona responsable, autònoma,
Associació Alba
cambrera/127089.html
amb iniciativa i bon ritme de treball

02/01/18

Planificar el desenvolupament del mercat
europeu/asiàtic (segmentar i prioritzar
mercats, triar cartera de productes, realitzar i
gestionar la venda, obtener nous clients,
organitzar i asistir a fires internacionals,...)

https://goo.gl/sCk2VN

FEINA ACTIVA

Auxiliar
Administratiu/va

Montadors/es
estructures

Tàrrega

Tàrrega

21/12/17

14/12/17

Administració i suport

Muntatge d'estructures i maquinària ,
soldadura, etc.

https://www.randstad.es/candidatos/
ofertas-empleo/oferta/auxiliaradministrativoa-tarrega-lleida1053902/

RANDSTAD

https://www.randstad.es/candidatos/
ofertas-empleo/oferta/montadorsesestructuras-tarrega-lleida-1037604/
RANDSTAD

Administratiu/a
Comercial

Tàrrega

13/12/17

https://www.randstad.es/candidatos/
ofertasSeguiment i ampliació de cartera de clients
empleo/oferta/administrativoacomercial-tarrega-lleida-1033603/
RANDSTAD

Electromecànic/a
industrial

Tàrrega

12/12/17

Manteniment preventiu i correctiu

https://www.randstad.es/candidatos/
ofertasempleo/oferta/electromecanicaindustrial-tarrega-lleida-1030006/

RANDSTAD

