
15-novembre-2017 

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 9 a 13h 

 

 

 

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 09h-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 

 

OFERTES DEL 15 DE NOVEMBRE 2017 

Número de oferta Tasques a desenvolupar 

254763 

OPERARI/ÀRIA DE MÀQUINA DE REBOBINAR FILFERRO 
GALVANITZAT. Fàbrica de les rodalies de Vilafranca del 
Penedès. REQUISITS: Vehicle propi, català i castellà bàsics, força 
física, es valorarà tenir el carnet d'operador de carretó 
elevador. S'OFEREIX: Contracte per Obra i servei, jornada 
completa, horari a torns alterns setmanals, de 6 a 14 h i de 14 a 
22 h. sou segons conveni. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

254673 

Mosso/a de magatzem de reciclatge - Rodalies de Vilafranca del 
Penedès. REQUISITS: Força física, estudis secundaris, carnet de 
conduir B i vehicle propi, català i castellà, nivell mig. S'OFEREIX: 
Contracte temporal de 3 mesos amb possibilitat d'indefinit, 
jornada completa, de dilluns tarda a dissabte matí, horari partit, 
sou s/ conveni, INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

254657 

Lampista. Instal·lació d'aigua i elèctrica d'obra nova- Vilafranca 
del Penedès. TASQUES: Mesurar, tallar, empalmar, doblegar, 
unir, muntar, instal·lar, mantenir i reparar canonades en 
sistemes de lampisteria. Instal·lar escalfadors elèctrics d'aigua, 
aigüeres i sanitaris utilitzant eines manuals o elèctriques. 
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254646 

Tècnic/a en Gestió Laboral. Administració de personal, 
confecció de nòmines i contractes. Vilafranca del Penedès. 
REQUISITS: Títol de Relacions Laborals o Graduat Social, català i 
castellà, ofimàtica (Word, Excel) i prog. Nòmina Plus de Sage. 
Experiència mínima d'un any i preferible de tres anys. 
S'OFEREIX: Contracte temporal a temps parcial, 20 h/set., 
matins, sou a convenir i incorporació immediata. 

254637 

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. 

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. 

254416 

PALETA OFICIAL 1a o 2a - Obra de Vilafranca del Penedès - 
REQUISITS: Formació i/o experiència, català i castellà nivell mig. 
S'OFEREIX: Contracte per obra i servei. Jornada completa, horari 
i sou a convenir. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

254415 

Operador de maquinària d'obra (Excavadora, etc.) - Vilafranca 
del Penedès REQUISITS: Experiència i català i castellà. 
S'OFEREIX: Contracte d'obra i servei, jornada completa, horari, 
sou a convenir. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 
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254403 

ADMINISTRATIU/VA - Vilafranca del Penedès. Empresa de 
materials de construcció precisa incorporar persona amb 
coneixements administratius per a realitzar factures, albarans, 
gestió de cobraments, comptabilitat, atenció al client, etc. 
REQUISITS: Edat entre 18 i 28 anys ja que és un contracte 
Bonificat. Formació relacionada amb el sector administratiu i de 
gestió. Informàtica nivell alt i català i castellà alt. Es valorarà 
prèvia experiència en sector similar. S'OFEREIX: jornada 
complerta horari partit i possibilitat de contracte indefinit. 

254066 

ENGLISH TEACHER - BABIES - Vilafranca del Penedès - Impartir 
classes amb metodologia del centre a alumnes entre 1 i 3 anys. 
Preparar classes. Seguiment exhaustiu de cada alumne. 
Redacció d'informes trimestrals. Reunió mensual d'equip. 
Tutories trim. amb pares. Itinerari formatiu, etc. REQUISITS: 
Llicenciatura/Grau Ed. Infantil/Ed. Primària/Traducció i 
Interpr./Estudis Anglesos. Nivell alt (Advanced) d'anglès. 
S'OFEREIX: Contracte fix discontinu (6 h lectives+hores en 
concepte d'altres tasques del lloc de feina, també 
remunerades). Formació continuada en el mètode i bon 
ambient de treball. 

254061 

ADMINISTRATIU/VA per gestions de tramitació hipotecària - 
Empresa de serveis externs per a entitats financeres. 
REQUISITS: FP o CFGM del sector administratiu, amb 
coneixements d'Excel i amb experiència en documentació 
hipotecària i legal. Es valorarà experiència laboral en gestories o 
empreses bancàries. Català i castellà i disponibilitat de vehicle. 
S'OFEREIX: Contracte temporal, horari de tarda (de 15 a 22 h) 
per projecte estable i/o per substitucions. Jornada de 35 h /set. 
Bon ambient de treball i amb oportunitats de desenvolupament 
professional. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

253984 

MECÀNIC/A DE MAQUINÀRIA PESADA (Excavadores, tractors, 
etc.) Taller de Vilafranca del Penedès - REQUISITS: Es valorarà 
formació de mecànica i cal tenir molta experiència. Català i 
castellà. Permís de conduir B. S'OFEREIX: Contracte indefinit 
amb període de prova. Jornada completa. Horari i sou a 
convenir. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 
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253921 

RECEPCIONISTA - ADMINISTRATIU/VA - Centre Mèdic - 
Vilafranca del Penedès. Gestió d'agenda mèdica, organització 
de visites, consultes, correu, arxiu, tasques auxiliars 
administratives. Atenció al client. redacció de emails i 
WhatsApp. REQUISITS: Formació i experiència en l'àmbit 
administratiu/recepció. Nivell alt de català i castellà. 
Coneixements d'informàtica (nivell mig). S'OFEREIX: Contracte 
temporal, jornada 30 h/set. aprox., horari: dl. de 12 a 22 h, dm. 
de 9.30 a 13.30 i de 16 a 20 h., dx. festa, dj. de 10 a 19.30 h (1/2 
h dinar), dv. de 16 a 20 h. INCORPORACIÓ GENER. 

253906 

ASSESSOR/A COMPTABLE FISCAL - Vilafranca del Penedès - 
Portar la comptabilitat d'empreses, presentació de 
declaracions, impost de societats, comptes anuals. Tracte 
directe amb el client. REQUISITS: FP II o CFGS Administració i 
finances, tècnic en comptabilitat i tributació, empresarials, 
econòmiques, etc., castellà i anglès, nivell alt, català, nivell mig. 
Word, Excel i Contaplus, nivell alt, A3, nivell mig. Programes 
específics, vehicle propi. S'OFEREIX: Contracte indefinit, jornada 
completa de 9-19 h amb flexibilitat. Sou brut any de 24000 a 
30000 euros. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

253813 

ADMINISTRATIU/VA COMERCIAL - per empresa industrial de 
Sant Martí Sarroca. TASQUES: administrativa comercial per 
atenció al client, proveïdors, gestió de trucades, arxiu i 
documentació, correspondència i posterior derivació, etc. ES 
REQUEREIX: formació relacionada amb l'àmbit administratiu i 
experiència demostrable en el sector. Important català i castellà 
i nivell de FRANCÈS mig-alt fluid. Carnet de conduir i vehicle 
propi i disponibilitat de jornada partida. S'OFEREIX: Contracte 
temporal amb possibilitats d'indefinit, jornada de 40h 
setmanals i sou segons vàlua. 

253797 

MECÀNIC DE MANTENIMENT INDUSTRIAL - empresa de Sant 
Martí Sarroca. TASQUES: manteniment mecànic de la fàbrica i 
instal·lacions electromecàniques. Imprescindible tenir formació 
relacionada amb l'àmbit GFGM o GFGS de Mecanització o 
Electromecànica. Es valorarà experiència mínima en el sector. 
HORARI: jornada de 40h setmanals de dilluns a divendres 
jornada partida. CONTRACTE : temporal amb possibilitats 
d'indefinit. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 
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253772 

CUINER/A i/o AJUDANT/A DE CUINA - Restaurant/precuinats 
Sant Pere de Ribes - REQUISITS: Formació i experiència mínima 
d'un any, català i castellà, vehicle propi. S'OFEREIX: Contracte 
temporal amb possibilitat d'indefinit, jornada completa, horari, 
sou a convenir. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

253753 

Conductor de carretó elevador - Mosso de Magatzem per 
empresa de Sant Martí Sarroca. TASQUES: Reposició de 
magatzem, comandes, palets, gestió d'estoc, inventari, etc. 
HORARI: Dilluns a divendres jornada partida 40 h setmanals. 
CONTRACTE: indefinit amb possibilitat de jornada intensiva en 
torns. 

253716 

APRENENT/A DE LAMPISTA - Instal·lacions i reformes de 
vivendes - Empresa de Vilafranca del Penedès - REQUISITS: Títol 
de CFGM o CFGS Electricitat o similar, català i castellà, tenir de 
18 a 30 anys (contracte de formació). S'OFEREIX: Contracte de 
formació (2 anys amb període de prova), possibilitat de 
continuïtat a l'empresa, jornada completa, horari de 8-13 i de 
15 a 19 h, aprox., sou a convenir i incorporació immediata. 

253408 

DEPENDENT/A DE PARADA DE CARN. Atenció al públic - Sant 
Pere de Ribes - REQUISITS: Tenir experiència (mínim 1 any), 
vehicle propi, català i castellà nivell alt. S'OFEREIX: Contracte 
temporal de 6 mesos amb possibilitat d'indefinit. Jornada 
completa. Horari de dilluns a diumenge a convenir. Sou segon 
conveni. INCORPORACIÓ IMMEDIATA 

253239 

6 PEONS DE LA CONSTRUCCIÓ- Obra a Vilafranca del Penedès. 
Operaris de la construcció. Important experiència en el sector i 
curs bàsic de Prevenció de Riscos de 20 hores. Català i Castellà 
entès i parlat, carnet de conduir. S'OFEREIX: Contracte d'obra i 
servei, incorporació immediata. HORARI: 08:00 a 17:30h. 
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253048 

DEPENDENT/A DE BOTIGA DE ROBA INFANTIL I INTIMA - 
Vilafranca del Penedès. ES REQUEREIX : Estudis secundaris, 
experiència demostrable (mínima 2 anys) en vendes (al taulell) 
de moda intima i moda infantil, disponibilitat horària, català i 
castellà, orientació al client. S'OFEREIX: Contracte temporal 
amb possibilitat d'indefinit, promoció interna, jornada 
completa. Formació a càrrec de l'empresa. Horari comercial. 
Sou segons conveni. Incorporació immediata. 

252896 

MOSSO/A DE MAGATZEM - Empresa de les rodalies de 
Vilafranca del Penedès - Preparació de comandes i atenció al 
client. REQUISITS: Experiència mínima d'un any preparant 
comandes i gestió de magatzem, vehicle propi (per anar 
l'empresa), català i castellà. S'OFEREIX: Contracte temporal, 
campanya de Nadal, jornada completa, horari i sou a convenir. 

252895 

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA - Empresa de les rodalies de 
Vilafranca del Penedès - Atenció telefònica al client i gestions 
administratives. REQUISITS: Formació administrativa, 
experiència mínima d'un any, català i castellà, nivell alt i es 
valorarà anglès i francès, nivell mig. Ofimàtica a nivell mig, 
vehicle propi (per anar a l'empresa) i disponibilitat horària. 
S'OFEREIX: Contracte temporal (Campanya de Nadal), jornada 
completa, de dilluns a dissabte, horari i sou a convenir. 

252894 

REPARTIDOR/A AMB FURGONETA DE L'EMPRESA O AUTÒNOMS 
- Comarques de Girona, Barcelona i Tarragona - REQUISITS: 
Experiència mínima de 2 anys com a repartidor, permís de 
conduir B i vehicle propi (per anar a l'empresa), català i castellà. 
S'OFEREIX: Contracte temporal (Campanya de Nadal), jornada 
completa de dilluns a dissabte, horari s/repartiments, sou 
s/conveni + plus de productivitat. 
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252248 

2 AGENTS COMERCIALS D'ASSEGURANCES - Empresa de 
Vilafranca del Penedès - Captació i assessorament comercial - 
REQUISITS: ESO, idioma català i castellà, disponibilitat horària, 
informàtica nivell mig. S'OFEREIX: Inicialment, contracte 
mercantil (comissions + incentius) i posteriorment (entre 6 i 10 
mesos) contracte laboral. Horari comercial. INCORPORACIÓ 
IMMEDIATA. 

252247 

2 AGENTS COMERCIALS D'IMMOBILIÀRIA - Vilafranca del 
Penedès - Captació i manteniment de cartera - REQUISITS: 
Formació secundària, idioma català i castellà nivell alt, 
disponibilitat horària, informàtica nivell mig. S'OFEREIX: 
Contracte temporal amb possibilitat d'indefinit, (sou + 
comissions), possibilitat de promoció. Horari comercial de 
dilluns a divendres. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

252136 

PINTOR/A - Preparació de la superfície, protegir, pintar, netejar, 
etc. Vilafranca del Penedès - REQUISITS: Experiència mínima de 
2 anys, Curs de PRL de 60 h o específic de 20 h + PRL general de 
8 h. català i castellà, vehicle propi. S'OFEREIX: Contracte d'obra i 
servei (uns 2 mesos), jornada completa, de dilluns a divendres, 
de 8 a 18:30 h, sour s/conveni. Incorporació: 2-10-2017. 

252117 

SERRALER/A/CALDERER/A/SOLDADOR/A - OFICIAL 1a - Taller 
serralleria i caldereria industrial. Fabricació i manteniment. 
Castellví de Rosanes. REQUISITS: Formació FP I/CFGM 
Soldadura i experiència en soldadura Tig, Mig-Mag i electrode, 
interpretació planells i utilització de maquinària de tallar 
cilindres, cizalla, plegadora, Geka, etc., Curs de PRL - 20 h, català 
i castellà bàsics, vehicle propi. S'OFEREIX: Contracte indefinit, 
jornada completa, de dilluns a divendres de 8-14 i de 15 a 17.30 
h. Sou a convenir. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 
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252108 

CUINER/A - BAR RESTAURANT - Cuina, elaborant entrepans, 
menús, cafès, etc. Ordre i neteja de l'espai de treball. 
Possibilitat de servir a les taules. Rodalies de Vilafranca del 
Penedès - REQUISITS: Català i castellà, vehicle propi, carnet de 
manipulació d'aliments, es valorarà formació. S'OFEREIX: 
Contracte parcial indefinit amb període de prova, jornada de 15 
h/set., horari divendres vespre, dissabte matí i vespre i 
diumenge matí. Sou a convenir. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

252097 

AUXILIAR DENTAL O HIGIENISTA - Tasques: ASSESSORAR AL 
PACIENT - Clínica dental de Vilafranca del Penedès. REQUISITS: 
Formació FP o CFGM o superior d'auxiliar de clínica o higienista, 
català i castellà, ofimàtica bàsica, es valorarà experiència i 
coneixements en programa Gesdent, facilitat de comunicació. 
S'OFEREIX: Contracte temporal de 6 mesos amb possibilitat 
d'indefinit, jornada completa, de dilluns a divendres, amb un 
festiu intersetmanal, horari de 9-14 i de 16-21 h, sou segons 
conveni. Incorporació: 2-10-2017. 

251866 

AJUDANT DE CAMBRER/A - Restaurant de Sant Martí Sarroca - 
REQUISITS: Formació i/o experiència mínima, vehicle propi, 
català i castellà. S'OFEREIX: Contracte temporal amb possibilitat 
d'indefinit, jornada completa de dilluns a diumenge, horari de 9 
a 16:30 h., festa entre setmana, sou s/conveni. INCORPORACIÓ 
IMMEDIATA. 

 


