BORSA DE TREBALL i FCT
Marca de temps

TIPUS D'OFERTA

SI ÉS OFERTA DE TREBALL
SECTOR AL QUE ES DIRIGEIX

02/07/2021 Pràctiques amb opció de treball INDIFERENT
08/07/2021 Pràctiques amb opció de treball MITJA JORNADA MATÍ

08/07/2021 Treball

JORNADA SENCERA

08/07/2021 Treball
09/07/2021 Pràctiques

JORNADA SENCERA
INDIFERENT

15/07/2021
15/07/2021
16/07/2021
20/07/2021

Pràctiques amb opció de treball INDIFERENT
Pràctiques amb opció de treball INDIFERENT
Treball
JORNADA SENCERA
Treball
JORNADA SENCERA

23/07/2021 Treball
28/07/2021 Treball

JORNADA SENCERA
JORNADA SENCERA

25/08/2021 Treball
JORNADA SENCERA
31/08/2021 Pràctiques amb opció de treball
03/09/2021 Treball

JORNADA SENCERA

03/09/2021 Pràctiques

INDIFERENT

06/09/2021 Treball

JORNADA SENCERA

06/09/2021 Treball
07/09/2021 Pràctiques

JORNADA SENCERA
INDIFERENT

09/09/2021 Pràctiques amb opció de treball JORNADA SENCERA

15/09/2021 Treball

JORNADA SENCERA

15/09/2021 Treball
JORNADA SENCERA
17/09/2021 Pràctiques amb opció de treball INDIFERENT

20/09/2021 Pràctiques amb opció de treball INDIFERENT

20/09/2021 Treball

JORNADA SENCERA

.

CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL
Al nostre departament de CONTACT CENTER necessitem incorporar persones en pràctiques amb opció de treball per realitzar
les següents funcions: Atenció al client, realitzar demostracions del nostre software a clients i potencials clients, captació i
ADMINISTRACIÓ
fidelització de clients, tasques administratives pròpies del lloc de treball.
MÀRQUETING I PUBLICITAT
DEPARTAMENT COMERCIAL
Important multinacional agroalimentària del Pla d’Urgell incorpora al seu departament d’IT un/a Tècnic/a Informàtic/a i de
Sistemes. Funcions: -Gestionar els sistemes informàtics de l’empresa a nivell de hardware, software i comunicacions. Realitzar la instal·lació, manteniment i configuració de dispositius electrònics i de hardware de comunicacions associades a la
infraestructura de comunicacions i als sistemes de gestió i control de l’empresa (telefonia fixa i mòbil, PC’s, tablets, etc.). Garantir un suport òptim als treballadors i als processos de negoci de l’empresa. -Resolució d’incidències informàtiques i
tècniques de l’àrea. Requisits: -Formació: FP, Cicle o Grau en Sistemes Informàtics o similar. -Nivell alt d’anglès
(imprescindible). -Experiència en gestió de sistemes de virtualització VMware, SRM amb versions 6.5 o superior, gestió de
sistemes d’emmagatzematge en cabines. -Coneixements i experiència en: Scripting Powershell, en Routing (Cisco i Juniper,
Mikrotik) i en firewalls (Fortinet). -Coneixements en gestió de sistemes Windows, paquets office i Active Directory. INFORMÀTICA - OCI DIGITAL I VIDEOJOCS Experiència en gestió d’eines MDM (Arirwatch). -Coneixements de networking i eines de monitorització (Solarwinds). -Molt
Empresa especialitzada en la creació d’APP’s per a Ecommerce incorpora un/a Programador/a Sènior. Funcions: Experiència en programació amb llenguatges PHP i FRAMEWORK SYMFONY. -Treballant habitualment en la creació d’APP’s
per a Ecommerce integrant els continguts del client a l’APP sense modificar el seu codi font. -Col·laborar en altres activitats
de l’empresa relacionades amb la creació de webs per a clients, programes de control de presència, etc. Requisits: Experiència en programació en els llenguatges PHP i FRAMEWORK SYMFONY. -Perfil professional madur i facilitador, que
entengui els aspectes relacionats amb les necessitats dels clients. -Proactiv@, amb iniciativa. -Capacitat de treball en equip. Posició estable. S’ofereix: -Incorporació en plantilla d’una empresa en creixement i amb un equip altament creatiu. -Excel·lent
ambient de treball en un entorn privilegiat i fora de la capital. -Salari negociable en funció de les competències aportades.
Nota. El procés de selecció serà portat a terme per Montañés i Solé i els candidats/es finalistes realitzaran proves de
INFORMÀTICA - OCI DIGITAL I VIDEOJOCS competència i de personalitat.
MÀRQUETING I PUBLICITAT
Pràctiques en organització d'esdeveniments: gestionar patrocinadors, estratègia màrqueting i comunicació
Necessitem electricista per atendre sinistres de la llar i de comunitats, com també una persona qualificada per poder donar
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
d'alta butlletins.
ELECTRÒNICA
Reparació de plaques electròniques. Instal.lació de sitemes de mesura
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Tècnic/a instal·lacions fotovoltaiques
AUTOMOCIÓ
PEÓ MECÀNIC
Es precisa d’administratiu/va per formar part de l’equip de compres d’una empresa del sector metal·lúrgic situada a Mollerussa.
Les responsabilitats principals d’aquesta vacant serà participar en la gestió de carteres de proveïdors, actualització i control
d’stocks, organització de descàrregues de materials, gestió de reclamacions, atenció telefònica entre d’altres. Es requereixen
coneixements d’ofimàtica, especialment organització i agilitat en gestió de correus i taules Excel. Referent a habilitats socials,
es busca persona proactiva amb capacitat de treballar en equip i iniciativa pròpia. Jornada completa de dilluns a divendres en
ADMINISTRACIÓ
horari de 8:00-13:00 i de 15:00-18:00.
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Formar part del servei técnic, manteniment i reparacio de maquinaria de soldadura i similars
Busquem una persona per formar part del nostre departament d'nformàtica i participar en el desenvolupament d'aplicacions web
centrades en la millora del programa de gestió de l'empresa i la creació d'eines per optimitzar els diferents processos
INFORMÀTICA - OCI DIGITAL I VIDEOJOCS productius. Es requereixen coneixements de JAVASCRIPT, JQUERY, MYSQL, PHP.
AUTOMOCIÓ
ELECTRO-MECÀNIC PER A MAQUINÀRIA OBRA PÚBLICA MARCA HITACHI
Empresa del sector automoción especializada en cajas de cambios requiere un mecánico. Se ofrece estabilidad, jornada
AUTOMOCIÓ
intensiva de 8h a 16h, necesario carnet y vehículo.
Empresa de restauración con varios establecimientos abiertos en España incorpora un/a administrativo/a en PRÁCTICAS
ADMINISTRACIÓ
curriculares. Acudirá a las oficinas ubicadas en Lleida.
ELECTROMECÀNIC GS - Reparació maquinaria Obra pública i agricola . Mecància i electromècànica. Sóm representants de
AUTOMOCIÓ
marques oficials.
Necessitem una persona amb coneixements de Comerç Internacional (que hagi cursat el mòdul de FP) amb un anglés nivell
ADMINISTRACIÓ
mig. Es valorarà coneixements de comptabilitat i es valorarà experiència en departaments de logística i administració.
ADMINISTRACIÓ
Administració-Recepció
Prácticas en el Dpto. Mantenimiento, donde la persona se formará en distintos ambitos del área: electrónica, electricidad,
ROBÒTICA
automatismos, mecánica...
Electricista Industrial: Realizar el mantenimiento de máquinas y sistemas mecánicos, ajustes, instalaciones, revisiones,
acondicionamiento y reparaciones. Dentro de las tareas principales están: Diagnosticar, reparar y ajustar distintos tipos de
maquinaria, instalaciones y elementos mecánicos. Montaje, instalación, puesta en marcha y reparación de equipos
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
industriales. Ejecución del mantenimiento programado y preventivo.
Electromecánico: Mantener en condiciones operativas la maquinaria e instalaciones. Dentro de sus funciones principales
estarán: Reparaciones eléctricas y mecánicas de los equipos industriales, inspeccionas las instalaciones eléctricas, modificar
ELECTRÒNICA
las instalaciones electromecánicas complejas para hacerlas más operativas
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Manteniment i muntatge d,instal.lacions fotovoltaiques
Taller oficial de vehicles industrials i centre tècnic de tacògrafs amplia plantilla de treball. Es realitzen tot tipus de
manteniments i reparacions a camions, furgonetes i maquinària agrícola, ja siguin mecàniques, elèctriques, electròniques,
AUTOMOCIÓ
hidràuliques o de carrosseria.
Taller oficial de vehicles industrials i centre tècnic de tacògrafs amplia plantilla de treball. Es realitzen tot tipus de
manteniments i reparacions a camions, furgonetes i maquinària agrícola, ja siguin mecàniques, elèctriques, electròniques,
AUTOMOCIÓ
hidràuliques o de carrosseria.
Gestió del cicle administratiu-comptable, entrada d'assentaments comptables, control i gestió de caixa i targetes, tasques
ADMINISTRACIÓ
administratives pròpies del departament, atenció telefònica

POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL

VILAGRASSA
BELLVIS

FONDARELLA

MOLLERUSSA
Lleida
GOLMÉS
Anglesola
Alcarràs ( Lleida)
GOLMES

Mollerussa
Balaguer

MOLLERUSSA
BELLPUIG
Lleida
Lleida
BELL -PUIG
Sudanell (Lleida)
Mollerussa
Cervera, Lleida

Mollerussa

Mollerussa
Juneda

BALAGUER

BALAGUER

21/09/2021 Pràctiques amb opció de treball MITJA JORNADA MATÍ
VILAGRASSA
_______________________________________________________________________________________________________________________________
e-mail: borsa@mollerussa.lasalle.cat

