
15 / febrer / 2018 

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 

 

 

 

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 15 FEBRER 2018 

Número de oferta Tasques a desenvolupar 

258926 

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA - Empresa de les rodalies de 
Vilafranca del Penedès - Facturació a clients, introducció 
factures de proveïdors, utilització del ERP Sage Murano, 
gestió documental i reclamacions a proveïdors. REQUISITS: 
Formació CFGM i/o experiència mínim de 2 anys, català i 
castellà nivell alt, es valorarà angles nivell mig, Word i Excel 
nivell avançat, vehicle propi. S'OFEREIX: Contracte temporal 
(6 mesos) per substitució baixa maternal, 39 h/set., de dl. a 
dj. de 8-17 h i dv. de 8-15 h. Sou/brut/any/ aprox. 20.000 
euros. INCORPORACIÓ IMMEDIATA 

258891 

OPERARI/ÀRIA DE PRODUCCIÓ. Fàbrica de les rodalies de 
Vilafranca del Penedès - Executar les tasques de preparació, 
manipulació, transformació/elaboració, reparació i 
verificació de qualitat i moviment intern de producte. 
REQUISITS: Estudis primaris, experiència mínima d'un any 
en el sector industrial, català i castellà, vehicle propi. 
S'OFEREIX: Contracte temporal, de 4 a 6 mesos, 
prorrogable, jornada completa, torns rotatius 
(mati/tarda/nit). Sou brut/any 22.400 euros. Incorporació: 
05/03/2018 
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258743 

OPERARI/ÀRIA D'INSTAL·LACIONS DE CABLEJAT DE COURE 
PER DADES I PER FIBRA ÒPTICA EN OBRES NOVES - Zona 
Barcelona - REQUISITS: Formació PRL, experiència (mínima 
de 2 anys), vehicle propi. S'OFEREIX: Contracte per obra i 
servei, jornada completa, horari de 7:30 a 16:30 h, Sou brut 
any 14.400 euros. Incorporació immediata. 

258595 

PEO DE LA CONSTRUCCIÓ - Preparar morter, netejar i ajudar 
a l'encarregat - Vilafranca del Penedès - REQUISITS: 
Formació primària, Curs de Prevenció de Riscos Laborals de 
20 h o més, català i castellà. S'OFEREIX: Contracte d'obra i 
servei (aprox. 2 mesos), Salari segons conveni, jornada 
completa, horari de dilluns a divendres, de 8 a 13:30 h i de 
14:30 a 17:30 h. 

258493 

ENGINYER/A OBRA CIVIL - Empresa de Vilafranca - Obra civil 
i edificació clients públics i privats zona Catalunya - 
REQUISITS: Titulació, experiència amb la coordinació 
d'equips de treball i organització de l'obra (mínim 3 anys). 
Català nivell C i castellà. Ofimàtica, Prog. Presto, AutoCAD, 
Proyect, TCQ. Carnet B - S'OFEREIX: Contracte d'Obra i 
Servei, jornada completa, sou aprox. 33.000 
euros/bruts/any + bonus per objectius. INCORPORACIÓ 
IMMEDIATA. 

258479 

2 OPERARIS/ÀRIES SERVEI TÈCNIC D'EQUIPAMENT 
ELECTRÒNIC - Empresa de Vilafranca del Penedès - 
REQUISITS: Formació FP II o CFGS Electricitat/informàtica, 
mínim 1 any d'experiència de servei tècnic, català, castellà i 
anglès B2, informàtica. S'OFEREIX: Contracte temporal amb 
possibilitat d'indefinit, jornada completa, de dilluns a 
divendres, de 8.30 a 18 h, Sou a convenir. INCORPORACIÓ 
IMMEDIATA. 

258412 

PIZZER/A - Restaurant de Vilafranca del Penedès - 
REQUISITS: Experiència mínima d'un any. Major de 18 anys. 
Català i castellà. S'OFEREIX: Contracte temporal parcial, 1/2 
jornada, horari de dimecres a diumenge, de 19:30 h al 
tancament. Sou a convenir i incorporació immediata. 

258364 

ASSISTENT/A DOMICILIARI/ÀRIA INTERNA - Atendre a un 
matrimoni amb domicili a Vilafranca del Penedès - 
REQUISITS: Formació i/o molta experiència, català i/o 
castellà, es valorarà tenir referències i vehicle propi. 
S'OFEREIX: Contracte per obra i servei, caps de setmana, 
horari de dissabte a les 13 h a diumenge a les 20 h. Sou a 
convenir. Incorporació immediata. 
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258114 

AUXILIARS DE GERIATRIA. Residència de gent gran - 
Comarca de l'Alt Penedès. REQUISITS: Tenir títol CFGM 
Auxiliar de Clínica o CFGM Sociosanitari, vehicle propi, 
català i castellà, disponibilitat horària. S'OFEREIX: Contracte 
d'interinitat (suplències), jornada completa, horari: set. 
curta/set. llarga, dies festius alternatius. Sou s/conveni. 
Incorporació immediata. 

258060 

AUXILIAR DE GERIATRIA. Residència de gent gran - Comarca 
de l'Alt Penedès. REQUISITS: Tenir títol CFGM Auxiliar de 
Clínica o CFGM Sociosanitari, vehicle propi, català i castellà, 
disponibilitat horària. S'OFEREIX: Contracte temporal de 6 
m + 6 + Indefinit, jornada completa, horari: set. curta/set. 
llarga, dies festius alternatius. Sou s/conveni. Incorporació 
immediata. 

257873 

PALETA OFICIAL 1a o 2a - Empresa de Vilafranca del 
Penedès - Obres de tota la zona de la costa de Catalunya - 
REQUISITS: Experiència demostrable, curs de Prevenció de 
Riscos Laborals 20 h de la Construcció, vehicle propi. 
S'OFEREIX: Contracte per obra i servei (6 mesos aprox.), 
jornada completa, sou s/conveni, incorporació immediata. 

257866 

CAMBRER/A - Restaurant de les rodalies de Vilafranca del 
Penedès - REQUISITS: Formació i experiència, català i 
castellà i vehicle propi. S'OFEREIX: Contracte temporal amb 
possibilitats d'indefinit. Jornada parcial. Sou s/conveni. 
Incorporació immediata. 

257816 

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. 
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257690 

TELEOPERADOR/A per empresa de comercialització de 
productes de Cosmètica Natural - Vilafranca del Penedès. 
TASQUES: atenció telefònica centraleta de l'empresa, 
assessorament comercial als clients, distribució de trucades, 
gestió de sol·licituds, reclamacions, etc. REQUISITS: persona 
amb experiència en el sector, formació comercial o 
administrativa, català i castellà i ANGLÈS nivell alt. Carnet 
de conduir i vehicle propi. HORARI: de 10:00h del matí a 
19:00h de la tarda (jornada partida 1h i mitja per dinar) 

257605 

COMERCIAL SECTOR PREVENCIÓ - Vilafranca del Penedès - 
Assessorament a clients. Visita i presentació proposta a 
clients i fer prospecció. Seguiment clients i ofertes. 
Presentació ofertes. Renegociació. Resolució incidències. 
REQUISITS: Grau/Màster en Prevenció i/o experiència com a 
comercial sector prevenció. Català i castellà, ofimàtica i 
vehicle propi. S'OFEREIX: Contracte temporal amb 
possibilitat d'indefinit.Jornada completa, de dl. a dj. jornada 
partida i dv. intensiva. Sou a convenir. salari 
base+variable+Km+formació continuada i beneficis socials. 
INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

257581 

ASSISTENT/A DOMICILIARI/ÀRIA - Ajuda en la higiene 
personal, preparació dels menjars, manteniment i neteja de 
la llar, acompanyament - Diferents poblacions del Alt 
Penedès - REQUISITS: FP I Auxiliar de clínica o similar. 
Carnet de conduir i vehicle propi. Català i castellà mig-alt. 
S'OFEREIX: Contracte Indefinit, jornada parcial o completa 
(des de 20 a 40 h/setmanals), de dilluns a divendres 
principalment pels matins. Incorporació immediata. Sou i 
horari a convenir. 

257555 

AJUDANT DE CUINA - Vilafranca del Penedès - REQUISITS: 
Formació Manipulació d'aliments, català i/o castellà, 
experiència (mínima d'1 any). S'OFEREIX: Contracte 
temporal a temps parcial, horari de 13 a 15:30 i de 20 a 
22:30 h, sou a convenir. Incorporació: 20-3-18. 

257547 

PERSONAL DE NETEJA - Rodalies de Vilafranca del Penedès - 
Neteges a fons de cases rurals, empreses, etc. - REQUISITS: 
Formació i experiència en neteja d'Hotels, oficines, etc., 
català i castellà, cotxe propi i disponibilitat horària. 
S'OFEREIX: Contracte temporal a temps parcial amb 
possibilitat de continuïtat i d'ampliar horari. Sou a convenir. 
Incorporació 
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257418 

AUXILIAR DE GERIATRIA - Residència a 17 Km. aprox. de 
Vilafranca del Penedès - REQUISITS: Títol de FP I Aux. Clínica 
o CFGM Atenció sociosanitària, experiència mínima de 6 
mesos, vehicle propi, català i castellà i disponibilitat horària. 
S'OFEREIX: Contracte temporal amb possibilitat d'indefinit, 
jornada completa, horari intensiu, de 9 a 21 h, setmana 
curta/setmana llarga, alternativament. Sou segons conveni. 
INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

257366 

ENCARREGAT D'OBRA CIVIL I EDIFICACIÓ - Vilafranca del 
Penedès - REQUISITS: Formació i/o experiència. Curs de 
Prevenció de Riscos Laborals (60 h). Català i castellà, vehicle 
propi. S'OFEREIX: Contracte d'obra i servei, jornada 
completa, horari de dilluns a divendres de 8-14 h i de 15 a 
17 h. Sou segon conveni, INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

257363 

PALETA OFICIAL 1a - Obra de Vilafranca del Penedès - 
REQUISITS: Formació i/o experiència, curs de Prevenció de 
Riscos Laborals de 20 h, català i castellà nivell mig, vehicle 
propi. S'OFEREIX: Contracte per obra i servei. Jornada 
completa, horari de dilluns a divendres de 8-14 i de 15-17 h, 
sou s/conveni. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

257323 

CAIXERS/ES REPOSADORS/ES - Supermercat zona Vilafranca 
del Penedès. REQUISITS: Formació Graduat Escolar/ESO, 
català i castellà, experiència mínima de 6 mesos en atenció 
al públic, preferiblement en el sector alimentació. 
Disponibilitat horària total, per realitzar jornades partides + 
diumenges. S'OFEREIX: Contracte temporal amb possibilitat 
d'indefinit, jornada completa, horari partit, de dilluns a 
diumenge, amb festius alterns. Sou s/conveni. 
INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

257293 

TALLERS: EXERCITA'T LA MENT I GIMNÀS CEREBRAL - Centre 
de Gent Gran - Vilafranca del Penedès. Estimular i 
desenvolupar habilitats i capacitats cerebrals creant 
connexions entre cervell i cos a traves del moviment, 
afavorint una harmonia entre aspectes emocionals i físics 
per prevenir malalties de deteriorament cognitiu. - 
REQUISITS: Formació i experiència, català i castellà. 
S'OFEREIX: Contracte per obra i servei, del 15/02/2018 al 
22/03/2018 dimarts de 10.30 a 11.30 h i del 20/02/18 al 
22/03/2018 els dijous de 16:00 a 17:00 h. Sou a convenir. 
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257209 

AJUDANT/A DE CUINA - Rerstaurant de les rodalies de 
Vilafranca del Penedès. TASQUES: Ajudant de cuina de 
restaurant/bar. Preparació de plats, taules, menús, etc. 
HORARI: Dl. festa. Dm. i dx. de 8-16 h i vespres si hi ha 
partit, Dj. de 8-16 h. Dv. i ds. de 8-16 h i de 20 a 23 h. Dg. de 
9-17 h. REQUISITS: Tenir formació / experiència en el sector. 

257169 

NETEJA I AUXILIAR DE CUINA DE CASA DE COLÒNIES - 
Rodalies de Vilafranca del Penedès - Neteja de les 
instal·lacions, cuina habitacions, menjadors i auxiliar de 
cuina. REQUISITS: Vehicle propi, català i castellà bàsics, 
carnet de manipulació d'aliments. S'OFEREIX: Contracte 
temporal (inicialment 6 mesos i amb la possibilitat 
d'indefinit), jornada completa, horari partit, de dilluns a 
diumenge amb els dies festius corresponents. Sou a 
convenir. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

257097 

LAMPISTA - Instal·lació d'aigua i electricitat d'obra nova. 
Vilafranca del Penedès - REQUISITS: Formació i experiència, 
vehicle propi, català i castellà, formació Prevenció de Riscos 
Laborals. S'OFEREIX: Contracte d'obra i servei, jornada 
completa, horari partit, de dilluns a divendres, sou segons 
conveni. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

257094 

AJUDANT/A 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 o cuina, 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. 

257085 

PEÓ DE LA CONSTRUCCIÓ D'EDIFICIS - Obra de Vilafranca 
del Penedès - REQUISITS: Experiència, formació Prevenció 
de Riscos Laborals de 20 h, català i castellà, nivell bàsic. 
S'OFEREIX: Contracte per obra i servei. Jornada completa, 
horari i sou a convenir. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

257084 

OPERADOR/A DE MAQUINÀRIA D'OBRA (Excavadora, etc.) - 
Vilafranca del Penedès. REQUISITS: Experiència, formació 
Prevenció de Riscos Laborals, permís de conduir, català i 
castellà (bàsics). S'OFEREIX: Contracte d'obra i servei, 
jornada completa, horari i sou a convenir. INCORPORACIÓ 
IMMEDIATA. 
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256841 

AJUDANT/A DE CUINA DE COL·LECTIVITATS. Mínim 1 any 
d'experiència amb cuina de col·lectivitats. 

256786 

CAMBRER/A - 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 - Restaurant de zona esportiva rodalies de 
Vilafranca 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 es valorarà formació en cuina o hostaleria. 

256737 

TÈCNIC/A 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 09 h a 
13:30 i de 15 h a 18:30 i torn de guàrdies quan sigui 
necessari. REQUISITS: Experiència en el sector i es valorarà 
formació relacionada amb l'àmbit. Català i castellà nivell alt. 
Carnet de conduir i vehicle propi. 

256140 

KEY ACCOUNT - Empresa Química del Penedès. - Connectar 
amb clients interessats en productes tècnics: 
mediambientals potabilització i depuració aigües, residus 
ind., etc. i assessorament inclòs. Gestió cartera clients del 
mercat nacional, FRANCÈS e internacional. 
Desenvolupament del negoci i cerca de nous clients. 
REQUISITS: Llicenciatura/Enginyeria/Grau Química, Curs 
postgrau de màrqueting, experiència en lloc similar, català, 
castellà, anglès i francès, vehicle propi. S'OFEREIX: 
Contracte indefinit, sou s/vàlua, jornada completa. 
Incorporació immediata. 

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. 

 


