
 

Repartidor/a paqueteria carnet B 

a Lleida 

Descripció del lloc de treball 

Tens experiència en paqueteria i tots els punts del carnet de conduir?  

T'estem buscant! 

Reconeguda empresa del sector necessita incorporar de manera immediata 

repartidors/es per fer tasques de repartiment de paqueteria per la zona de Lleida. 

Funcions: 

- Càrrega de paqueteria a furgoneta. 

- Repartiment de paqueteria amb furgoneta (carnet B) a la zona assignada. 

Requisits 

- Imprescindible carnet de conduir B 

- Almenys un any d'antiguitat del carnet 

- Disposar de tots els punts del carnet de conduir 

- Disponibilitat d’incorporació immediata i per treballar en horari flexible. 

- Disposar de mòbil propi amb dades (se'n retribuirà l'ús). 

- Valorable experiència prèvia com a repartidor/a o missatger/a 

Característiques del lloc de treball  

- Jornada completa de 40h setmanals de dilluns a diumenge 

- Contracte temporal inicial 3 mesos, amb incorporació immediata 

- Formació inicial a càrrec de l’empresa 

- Furgoneta d'empresa per a repartiment 

Ubicació 

Lleida 

 

 

 

 

 



 

Administratiu/va - At. Client Sector Banca  

amb discapacitat a Lleida 

Descripció del lloc de treball 

Ets recent titulat/da i t'agradaria formar part del sector bancari? No demanem que 

tinguis experiència, però sí moltes ganes i motivació per aprendre i desenvolupar la 

teva carrera en aquest sector. 

Si busques una feina estable a jornada completa i estàs en possessió del certificat de 

discapacitat, segueix llegint!!! 

Les teves funcions seran: 

- T'encarregaràs de fer tasques d'atenció al client, fent tasques de recepció, 

dinamitzant i ordenant la gestió de clients, per minimitzar temps d'espera, ajudant a 

resoldre d'incidències i consultes. Fomentant l’ús de cita prèvia. 

- Realitzaràs la gestió operativa de caixa i altres labors operatives bàsiques 

(transferències, aplicar SICO...). 

- Gestió documental, mantenint un control operatiu i documental complint la 

normativa marcada pel banc.  

- Promoure i fomentar la utilització de canals digitals, impulsant la derivació de clients 

a aquest tipus de canals. 

- Identificar oportunitats de negoci i derivar-les a figures comercials. 

Requisits 

- Formació universitària / postgrau ADE, Economia, Finances, Dret, altres titulacions 

universitàries 

- Valorable experiència en posicions d'atenció al client. 

- Ambició per aprendre i desenvolupar-te 

- Interès per realitzar una carrera al sector Bancari 

- Motivació per tasques administratives i atenció al Client. 



 

Persona amb discapacitat: Serà necessari disposar d’un Certificat de Discapacitat 

oficial igual o superior al 33% emès per l’organisme públic competent. 

Característiques del lloc de treball  

- Horari a jornada completa en torn partit de 08.30 a 18.30 

- Contracte indefinit. 

Ubicació 

Lleida 

 

Mosso/a de magetzem Carretoner/a  

a Lleida 

Descripció del lloc de treball 

Tens experiència com a mosso/a de magatzem i portant el carretó? 

Si les teves respostes són afirmatives, t'estem buscant. 

Es precisa personal per realitzar tasques de mosso/a de magatzem i carretoner/a a 

Lleida. 

Funcions: 

- Descàrrega de material 

- Col·locació de material al magatzem per a producció 

- Altres tasques bàsiques d'ajudant de magatzem 

Requisits 

- Formació bàsica com a carretoner/a 

- Experiència mínima d'un any realitzant funcions de mosso/a de magatzem 

- Requereix cert maneig de pes 

Característiques del lloc de treball  

- Incorporació en una reconeguda empresa del sector 

- Possibilitat de jornada completa o parcial 

Ubicació 

Lleida 



 

Auxiliar administratiu/va  

a Lleida 

Descripció del lloc de treball 

Tens experiència en el sector administratiu/va i en atenció al client?  

T'estem buscant! 

Es precisa la incorporació d'un auxiliar administratiu a la zona de Lleida per realitzar 

funcions d'atenció al client presencial i telefònic. 

Funcions: 

- Recepció, atenció al client presencial i telefònica. 

- Gestió del correu electrònic i entrades de trucades telefòniques. 

- Arxiu de documentació. 

- Suport en facturació. 

- Gestió d’incidències. 

Requisits 

- CFGM d'administratiu/iva (o similar). 

- Valorable experiència prèvia en atenció al client i atenció telefònica. 

- Coneixements del paquet office i correu electrònic nivell avançat. 

- Català i castellà bilingüe. 

- Persona amb habilitats comunicatives, polivalent i resolutiva. 

Característiques del lloc de treball  

- Incorporació a una reconeguda empresa. 

– Possibilitat de jornada completa o parcial. 

- Contracte inicialment temporal, amb possibilitat d’estabilitat. 

Ubicació 

Lleida 

 



 

 

Peó/na de fàbrica  

amb discapacitat a Soses 

Descripció del lloc de treball 

Tens experiència com a peó/na de fàbrica? T'interessa treballar de dilluns a divendres 

amb jornada completa? Comptes amb certificat de discapacitat? Aquesta és la teva 

oportunitat! 

Requisits 

- Es necessita un perfil polivalent 

- Cotxe propi 

Persona amb discapacitat: Serà necessari disposar d’un Certificat de Discapacitat 

oficial igual o superior al 33% emès per l’organisme públic competent. 

Característiques del lloc de treball  

- Contracte estable 

- Jornada completa en horari partit 

 

Ubicació 

Soses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


