11.01.2018

Si estàs interessat/da en alguna de les ofertes de feina que gestionem des del Servei
d’Ocupació i Formació del Ajuntament de Vilafranca del Penedès, cal estar inscrit a la
Xarxa Xaloc, si encara no hi estàs, sisplau posa’t en contacte amb nosaltres:
Oficina Municipal de Treball
Adreça: Plaça del Penedès, 4 Baixos. 08720 Vilafranca del Penedès
Contacte: Telèfon: 938 172 447.
Horari altes Xarxa Xaloc: dimarts a divendres 11h-14h.
Correu electrònic: omt@vilafranca.org
Un cop estiguis donat/da d’alta podràs aplicar a aquesta oferta accedint a la següent
web i indicant el Nº d’oferta de feina que t’interessi: http://www.diba.cat/slo
També ens trobaràs a https://www.facebook.com/ocupacioiformacio

OFERTES DEL 11 DE GENER 2018
Número de oferta Tasques a desenvolupar
256901

TELEOPERADOR/A - Sector vins i caves - Rodalies de
Vilafranca del Penedès. TASQUES: Atenció telefònica,
trucades, gestió, serveis al client. Important bon nivell
d'informàtica. Català i Castellà entès i parlat. Formació nivell
mitjà i valorable experiència en el sector. Important carnet de
conduir i vehicle propi. HORARI: 4 hores diàries.
INCORPORACIÓ IMMEDIATA.

256882

2 OPERARIS/ES de fàbrica de MANIPULATS DE PECES
DE PLÀSTIC- Fàbrica de productes plàstics - Rodalies de
Vilafranca del Penedès. Treball fi i acurat de muntatge i
juntura de peces. Tasca repetitiva i delicada. REQUISITS:
Formació secundària, vehicle propi, català i castellà.
S'OFEREIX: Contracte temporal per obra i servei amb
possibilitat d'indefinit, jornada completa, torn de 08h a 16:30
sou segons conveni INCORPORACIÓ IMMEDIATA.

Per accedir a aquestes ofertes cal contactar amb: Oficina Municipal de Treball
Plaça del Penedès, 4 Baixos. Vilafranca del Penedès
Telèfon: 938 172 447 - omt@vilafranca.org
Horari: de dimarts a divendres, de 11 a 14h

11.01.2018

256786

Cambrer/a per restaurant de zona esportiva- Rodalies de
Vilafranca del Penedès. HORARI: 20 hores setmanals segons
necessitats del establiment, horari variable. TASQUES:
cambrer/a de restaurant, servir menús, atenció al públic, parar
taules, etc. REQUISITS: disponibilitat horària , es valorarà
experiència i formació en l'àmbit.

256783

CUINER/A DE RESTAURANT - Pacs del Penedès.
TASQUES : Elaboració de menús, carta, manipulació
d'aliments, control d'estocs, etc. HORARI: 7 hores diàries
segons necessitats, possibilitat de contractació indefinida.
REQUISITS: experiència en el sector i valorable formació en
cuina o hosteleria.

256737

TÈCNIC DE MANTENIMENT D'EQUIPS ELECTRÒNICS.
TASQUES:Reparació i manteniment d'electrodomèstics de
gamma blanca, d'aire condicionat, de calderes, d'equips
d'electricitat varis. HORARI: de dilluns a divendres de 09h a
13:30 i de 15h a 18:30 i torn de guàrdies quan sigui necessari
REQUISITS: experiència en el sector i valorable formació
relacionada amb l'àmbit. Català i castellà nivell alt. Carnet de
conduir i vehicle propi.

256516

Neteja de Cuina de Centre Sociosanitari - Vilafranca del
Penedès. TASQUES: persona amb experiència per a neteja
d'instal·lacions de cuina d'un centre sanitari per atenció a gent
gran. Horari: Mitja jornada de dilluns a diumenge, torn de tarda
però pot variar. 22 hores setmanals. REQUISITS: Català i
Castellà alt. Experiència en l'ocupació mínim 2 anys.
Disponibilitat horària.

256382

Repartidor/a de productes agrícoles- Zona Barcelona,
Tarragona i Alt Penedès. TASQUES: repartidor de productes
d'empresa agrícola i d'horta, edat de 18 a 29 anys. HORARI:
Horari variable matins i jornada partida.

256364

Cambrer/a d' habitacions d'Hotel- Neteja d'habitacions i
espais comuns del hotel. Horari: habitualment de 09h a 17h
(40hores a la setmana). ES REQUEREIX: Formació bàsica,
experiència en l'ocupació. Català i Castellà entès i parlat
correctament, valorable coneixements d'anglès.

Per accedir a aquestes ofertes cal contactar amb: Oficina Municipal de Treball
Plaça del Penedès, 4 Baixos. Vilafranca del Penedès
Telèfon: 938 172 447 - omt@vilafranca.org
Horari: de dimarts a divendres, de 11 a 14h

11.01.2018

256140

COMERCIAL -Vendre productes tècnics mediambientals
per potabilització d'aigües, depuració d'aigües, filtratge de
fums, residus industrials, licsidiats d'abocadors, producte
compensa retracció formigó, per fer totxos formigó, plàstics,
cautxú, etc. Gestió de la cartera de clients del mercat nacional
e internacional. Desenvolupament del negoci i cerca de nous
clients. Assistència a fires, events per establir relacions
comercials. Proporcionar al client un assessorament tècnic.
Elaboració ofertes i el seu seguiment. REQUISITS:
Llicenciatura/Enginyeria/Grau, català, castellà, anglès i
francès, vehicle propi.

256113

2 OPERARIS/ÀRIES DE MANTENIMENT ELÈCTRIC DE
BAIXA TENSIÓ - Vilafranca del Penedès i rodalies.
REQUISITS: CFGM d'Electricitat i/o experiència acreditada,
català i castellà nivell mig, vehicle propi i residir a Vilafranca.
S'OFEREIX: Contracte de 3 a 6 mesos, amb període de prova
i possibilitat de prorroga, sou segons conveni (of. 3a), jornada
intensiva, a torns. INCORPORACIÓ IMMEDIATA.

255835

ADMINISTRATIU/VA. Gestions tramitació hipotecària Empresa de serveis externs per a entitats financeres. Rodalies
de Vilafranca. REQUISITS: FP o CFGM administratiu, amb
nivell alt d'Excel. Es valorarà experiència en documentació
hipotecària i legal, en gestories o empreses bancàries. Català
i castellà i disponibilitat de vehicle. S'OFEREIX: Contracte
temporal, horari de 15 a 22 h, jornada de 35 h/set., per
projecte estable i/o per substitucions. Sou 800 euros. Bon
ambient de treball i amb oportunitats de desenvolupament
professional. INCORPORACIÓ IMMEDIATA.

255374

OFICIAL 1a OBRADOR CÀRNIC FRED - Rodalies de
Vilafranca del Penedès - Cuina central, sala de desfer o
similar, sempre en fred i seguint els protocols sanitaris i de
qualitat. REQUISITS: Formació secundària, català i castellà
nivell mig, força física i vehicle propi. S'OFEREIX: Contracte
temporal (1 mes) amb la possibilitat de convertir-se en
indefinit, jornada completa, sou segons aptituds, horari a
convenir. INCORPORACIÓ IMMEDIATA.

255363

CAMBRER/A D'EXTRES DE RESTAURANT I
REPARTIMENT AMB MOTO - Vilafranca del Penedès.
REQUISITS: Formació primària, millor tenir una mica
d'experiència, carnet de moto, català i castellà, nivell alt parlat,
es valorarà anglès nivell mig. S'OFEREIX: Contracte temporal
amb possibilitat de continuïtat i ampliació d'horari, inicialment
divendres i dissabtes de 21 a 0 h., sou s/conveni.
INCORPORACIÓ IMMEDIATA.

Per accedir a aquestes ofertes cal contactar amb: Oficina Municipal de Treball
Plaça del Penedès, 4 Baixos. Vilafranca del Penedès
Telèfon: 938 172 447 - omt@vilafranca.org
Horari: de dimarts a divendres, de 11 a 14h

11.01.2018

255332

255315

TÈCNICS DE MAQUINÀRIA HOSTALERIA - Reparació de
maquinària d'hostaleria - Empresa de Vilafranca del Penedès.
REQUISITS: Formació en electricitat i/o electrònica, català i
castellà i es valorarà experiència. S'OFEREIX: Contracte
indefinit amb període de prova, jornada completa, sou a
convenir. INCORPORACIÓ IMMEDIATA.
Cambrer/a de sala de restaurant. Vilafranca del Penedès REQUISITS: Formació secundària, experiència mínima d'un
any, coneixements dels vins i de l'entorn, català i castellà.
S'OFEREIX: Contracte temporal de 3 mesos amb la
possibilitat d'indefinit. Jornada parcial. de dimarts a dissabte
de 19 a 0 h aprox. Sou de 700 a 800 euros/mes.

255102

TELEOPERADOR/A - Sector vins i caves - Rodalies de
Vilafranca del Penedès. TASQUES: Atenció telefònica,
trucades, gestió, serveis al client. Important bon nivell
d'informàtica. Català i Castellà entès i parlat. Formació nivell
mitjà i valorable experiència en el sector. Important carnet de
conduir i vehicle propi. HORARI: 4 hores diàries.
INCORPORACIÓ IMMEDIATA.

254657

Lampista. Instal·lació d'aigua i elèctrica d'obra nova.

254603

Ajudant d'obrador de pastisseria. Empresa de les rodalies
de Vilafranca del Penedès. REQUISITS: Tenir de 18 a 25
anys, es valorarà tenir formació o coneixements mínims de
pastisseria, vehicle propi, català i castellà. S'OFEREIX:
Contracte d'obra i servei (substitució) amb possibilitat de
continuïtat, jornada intensiva, de 7 a 15 h. Sou segon conveni
i incorporació immediata.

Per accedir a aquestes ofertes cal contactar amb: Oficina Municipal de Treball
Plaça del Penedès, 4 Baixos. Vilafranca del Penedès
Telèfon: 938 172 447 - omt@vilafranca.org
Horari: de dimarts a divendres, de 11 a 14h

