
KRONOSPAN (nou procés de selecció)

6516 Tortosa Electrònics
Imprescindible formació i experiència en electricitat industrial (quadres elèctrics, manteniment 
instal·lacions elèctriques, etc)

6517 Tortosa Mecànics industrials
Imprescindible formació i experiència en mecànica industrial (reparació i manteniment mecànic 
de la planta, treballs de soldadura, etc)

6513 Tortosa Operaris planta Imprescindible, CFGM, carnet carretó elevador, permís de conduir i cotxe

6534 Tortosa
Conductors maquinaria pesant 
(excavadores/retroexcavadores, etc) Imprescindible, experiència en conducció de maquinaria pesant.
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151 Tortosa - Campredo Ajudant de Mecànic Imprescindible experiència, permís de conduir

651 Terres de l'Ebre Tècnics d'Inspeccions
Imprescindible, permís de conduir i cotxe, disponibilitat desplaçament per Terres de l'Ebre, 
formació en electricitat/electrònica/informàtica.

1493 Deltebre Infermer/a de Geriatria Imprescindible formació
5242 Tortosa Pastissers Imprescindible, nivell formatiu amb pastisseria i/o experiència.
6649 Tortosa Auxiliars de geriatria Imprescindible formació en geriatria.

6973 Tortosa Professor d'autoescola Imprescindible, estar en possessió de tots els títols i carnets per a poder impartir la formació.

7774 Roquetes Perruquer/a Of. 1a Imprescindible, experiència mínima d'un any, valorable formació.

7786 Camarles Cambrer/a menjador/neteja habitacions Imprescindible, disponibilitat per treballar tan de cambrer/a menjador com fer la neteja de les 
habitacions de l'hotel, permís de conduir i cotxe.

7791 Tortosa Cambrer/a menjador i suport cuina Imprescindible 12 mesos d'experiència com a cambrer/a, disponibilitat per ajudar a cuina.

8096 Tortosa Terapeutes Ocupacionals Imprescindible diplomatura/grau en Terapia Ocupacional

8149 Tortosa Tècnic/a gestió magatzem Imprescindible la condició del 33% discapacitat, 1 any d'experiència, nivell avançat d'ofimàtica, 
permís conduir i cotxe.

8160 Tortosa Electromecànic manteniment industrial Imprescindible CFGS electromecànica, 1 any d'experiència, permís conduir i cotxe, valorable el 
33% discapacitat



8162 Tortosa Operaris bugaderia Imprescindible el 33% discapacitat, permís conduir i cotxe.

8164 Tortosa Tècnic/a en Prevenció Riscos Laborals Imprescindible CFGS/Grau  en PrL, experiència mínima 2 anys, permís conduir i cotxe, valorable el 
33% discapacitat

8166 Tortosa Jefe producció Imprescindible titulació mínima CFGS mecatrònica i/o Ingeniraria electromecànica, experiència 
mínima 4 anys, permís conduir i cotxe

8282 Deltebre Administratiu/va comercial Imprescindible, CFGM/CFGS administratiu, experiència mínima 2 anys, nivell bàsic d'anglès, 
permís conduir i cotxe.

9203 Tortosa Infermer/a Imprescindible, diplomatura/grau en infermeria, coneixements d'informatica/internet,  permís de 
conduir i cotxe.

9217 Tivenys Perruquer/a Of. 1a Imprescindible, 5 anys d'experiència mínim, permís conduir i cotxe.

9661 Tortosa Professor de formació no reglada Imprescindible titulació universitaria i el CP de formador de formadors o Màster en docencia 

10185 Deltebre Aux. Geriatria Imprescindible, titulació en geriatria/integració social, permís conduir i cotxe.

10263 Tortosa Comercial Imprescindible titulació mínima ESO/EGB, experiència mínima 12 mesos, permís conduir i cotxe, 
es valorarà la condició del 33% discapacitat.

10352 Roquetes Personal de neteja (3h setmanals) Imprescindible, disponibilitat per a treballar 1/2 h diària/matí
10398 l'Ametlla de Mar Aux. Geriatria Imprescindible, titulació en geriatria/integració social, permís conduir i cotxe.
10524 l'Aldea Enginyer obra civil Imprescindible titulació en enginyeria civil, curs 60h PRL,  permís conduir i cotxe.
10734 l'Aldea Conductor camió/repartidor Imprescindible, carnet camió C+E o C1
11198 Deltebre Mecànic maquinària agrícola Imprescindible experiència i formació en mecànica, permís conduir i cotxe.
11205 Tortosa Cambrer/a cafeteria-pastisseria Imprescindible experiència.

11306 Tortosa Electromecànic manteniment industrial (certificat 
d'estrangeria)

Imprescindible, titulació, experiència, nivell mitjà idiomes: àrab/espanyo, anglès i francès, nivell 
mitja informàtica, permís conduir i disponibilitat per viatjar a França/ Emirats Àrabs.

11312 Tortosa Cambrer/a cafeteria-pastisseria Imprescindible, DONO, - 30 anys, formació en pastisseria/rebosteria.

11407 l'Aldea Aux. Cuina (certificat d'estrangeria) Imprescindible, Nivell mitja/alt d'arab, català i castellà, nivell mínim d'ofimàtica, 1 any 
d'experiència com auxiliar de cuina.

11461 Tortosa Cuiner/a Imprescindible, experiència mínima 1 any en cuina tradicional.

11551 Deltebre Peons construcció/obra pública (certificat 
d'estrangeria)

Imprescindible, permís de conduir i cotxe, nivell d'estudis bàsic.

11765 Benifallet Treballador/a d'horta Imprescindible, carnet de conduir i cotxe, (col·lectius preferents, condicio del 33% discapacitat, 
beneficiaris de RG, major de 30 anys, etc)

11784 Tortosa Tècnic/a administraiu/va Imprescindible, CFGS administratiu, ADE o similar, permís conduir i cotxe.

11800 Tortosa Assistents a domicili (Reguers, Bítem, Jesús, 
Roquetes, Tortosa, Campredó)

Imprescindible, formacio CP sociosanitàri, CFGM en Atenció persones amb depedència, CFGS 
Integració Social, permís conduir i cotxe.



12027 Roquetes Venedor de cupons Imprescindible el 33% discapacitat.
12040 Tortosa Venedors de cupons Imprescindible el 33% discapacitat.

12149 L'Aldea Tècnic informàtic Imprescindible, coneixements en Visual Studio i SQL Server de Microsoft, titulació de Grau en 
informàtica

12165 Deltebre Peó especialista Imprescindible, coneixements i experiència en l'aplicació del producte SLURRY
12202 l'Ametlla de Mar Encarregat d'obra Imprescindible, coneixements en comandament d'obres
12354 El Perelló Tècnic de subvencions Imprescindible, Grau en l'àmbit del treball

12553 Tortosa Tècnic TIC DONO, tenir 16 a 29 anys, CGS en informàtica o tecnologia TIC. Complir els requisits dels 
contractes en pràctiques

12554 Tortosa Tècnic administratiu (orientació i atenció a 
estudiants)

DONO, tenir 16 a 29 anys, Grau en ADE o similar. Complir els requisits dels contractes en 
pràctiques

12555 Tortosa Tècnic administratiu (gestió econòmica) DONO, tenir 16 a 29 anys, Grau en ADE o similar. Complir els requisits dels contractes en 
pràctiques

12605 Tortosa Infermer/a Imprescindible, diplomatura/grau en infermeria, coneixements d'informatica/internet,  permís de 
conduir i cotxe.
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