
 

 

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 

Correu electrònic: omt@vilafranca.org  

Horari: de dimarts a divendres, de 9 a 13h 

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 28 DE SETEMBRE  2017 

Número  

Oferta 

Descripció 

252469 ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE - Assessoria de Vilafranca del 

Penedès . TASQUES: Suport a l'àrea fiscal, entrada d'apunts 

comptables, impostos, facturació, impagats, atenció al públic, 

recepció i filtre de trucades, organismes oficials. REQUISITS: Formació 

mínima FPII, preferentment ADE, Econòmiques o Relacions Laborals. 

Català i castellà (nivell alt), anglès (opcional). Ofimàtica i programes 

comptables (A3 ECO/A3ASESOR) , nivell alt. S'0FEREIX: Contracte obra 

servei o bonificat (segons candidat/a) possibilitat indefinit, jornada 

completa, de dl. a dv. de 8 a 16 h. INCORPORACIÓ IMMEDIATA 

252435 MOSSO DE MAGATZEM - Empresa rodalies de Vilafranca del Penedès. 

TASQUES: persona jove entre 18 i 30 anys per realitzar tasques de 

magatzem en empresa de materials de construcció. Organització de 

material, comandes, neteja, recepció de mercaderia, càrrega i 

descàrrega de material. REQUISITS: imprescindible carnet de conduir i 

important es valorarà carnet de carretoner. Català i castellà alt i 

informàtica nivell mig. 
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252364 COMERCIAL - Empresa amb nova divisió alimentària - Rodalies de 

Vilafranca del Penedès - REQUISITS: Formació secundària, català i 

castellà, nivell alt, ofimàtica bàsica, vehicle propi. S'OFEREIX: 

Contracte temporal amb possibilitat d'indefinit, jornada completa, 

horari comercial, sou a convenir. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

252272 DEPENDENT/A de botiga d'articles de decoració de la llar. Atenció al 

client i organització del producte a les prestatgeries - Vilafranca del 

Penedès - REQUISITS: Experiència (mínim 2 anys), català i castellà, 

força física i disponibilitat horària. S'OFEREIX: Contracte temporal de 6 

mesos i posterior contracte indefinit, jornada completa, de dilluns a 

dissabtes i festius de campanya de Nadal, etc., sou a convenir. 

INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

252268 ADMINISTRATIU/VA - Control d'albarans, facturació i gestió d'una 

botiga - Vilafranca del Penedès - REQUISITS: Formació i experiència 

(mínim 2 anys), català i castellà, ofimàtica bàsica. REQUISITS: 

Contracte temporal de 6 mesos i posteriorment indefinit, a temps 

parcial (4 h/dia), matins de dilluns a divendres. Sou segons conveni. 

INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

252253 AUXILIAR ADMINISTRATIU/A - Immobiliària - Vilafranca del Penedès 

REQUISITS: Formació administrativa, català i castellà nivell alt, 

ofimàtica nivell mig, comptabilitat bàsica, atenció al client. S'OFEREIX: 

Contracte temporal (3 mesos) amb possibilitat d'indefinit, jornada 

completa de dilluns a dissabte de 9.30 a 13.30 i de dilluns a divendres 

de 16.30 a 19.30 h. Sou 1.080 euros/nets/mes. Possibilitat de 

promoció. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

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. 
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252223 COMMUNITY MANAGER - Gestió de les xarxes socials, webs i 

màrqueting on-line. Empresa de Vilafranca del Penedès - REQUISITS: 

Formació i/o experiència, català i castellà i anglès (valorable), vehicle 

propi. S'OFEREIX: Inicialment contracte temporal parcial (2 dies a la 

setmana), horari i sou a convenir. si cal, possibilitat de contracte en 

pràctiques per poder compaginar amb els estudis. INCORPORACIÓ 

IMMEDIATA. 

252172 GESTOR/A DE MAGATZEM - Recepció i expedició de mercaderies, 

preparació i seguiment de comandes i reclamacions, ubicació de 

materials i producte acabat, gestió d'estocs. Empresa de les rodalies 

d'Igualada. REQUISITS: FP I o similar i experiència (mínima de 2 anys) 

en logística de PIMES, català i castellà, Excel i Outlook, nivell alt, 

ofimàtica i programes gestió nivell bàsic, vehicle propi i es valorarà 

carnet d'operador de carretó. S'OFEREIX: Contracte indefinit, jornada 

completa, de dilluns a dijous de 8 a 17 h, divendres de 8 a 14 h, 

dissabtes alterns. Sou a convenir. 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. 

252128 DELINIANT/A - Ajudant de cap d'obra - Vilafranca del Penedès - 

REQUISITS: Títol d'arquitecte tècnic, ofimàtica i programes de disseny 

(Autocad i Presto), català i castellà, vehicle propi. S'OFEREIX: contracte 

per obra i servei (uns 2 mesos), jornada completa, de dilluns a 

divendres de 8 a 18.30 h, sou a convenir i incorporació: 2-10-2017. 

252125 MANOBRE - Servir a l'oficial, preparació de la zona de treball, neteja, 

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. S'OFEREIX: Contracte d'obra i servei (uns 2 mesos), 

jornada completa, de dilluns a divendres, de 9 a 18.30 h, sou 

s/conveni, incorporació 2-10-2017. 
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252123 PALETA OFICIAL 1a o 2a - Col·locació de maó, gero, obra vista, gres, 

rajola, etc. Vilafranca del Penedès - REQUISITS: Experiència com paleta 

oficial 1a o 2a (mínim 4 anys), Curs de 60 h o de 20 h específic + PRL 

general de 8 h. i d'Interpretació de plànols. Català i castellà. 

S'OFEREIX: Contracte per obra i servei, aproximadament 2 mesos, 

jornada completa, de dilluns a divendres, horari de 8 a 18:30 h. 

252117 SERRALLER/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. 

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. 

252101 MOSSO/A DE MAGATZEM - Càrrega i descàrrega de caixes - Vilafranca 

del Penedès. REQUISITS: Formació secundària, força física, català i 

castellà. S'OFEREIX: Contracte per obra i servei, màxim 1 setmana, 

jornada completa, horari partit. Sou a convenir. Incorporació 

25/09/2017 

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 inter setmanal, horari de 9-14 i de 16-21 h, 

sou segons conveni. Incorporació: 2-10-2017. 
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251877 JOVE AGRICULTOR/A I VENEDOR/A PARADA MERCAT - Empresa de 

les rodalies de Vilafranca del Penedès - Ajudant a les tasques del camp 

i de la granja i venda parada mercat dissabtes. REQUISITS: Tenir de 18 

a 29 anys (contracte subvencionat), força física, permís de conduir i 

vehicle propi, català i castellà (nivell alt). S'OFEREIX: Contracte 

temporal (6 mesos) amb possibilitat d'indefinit, jornada completa, de 

dimarts a divendres de 8-13 i de 15 a 18 h i dissabtes de 6-14 h al 

mercat de Vilafranca (atenció al públic). Estiu horari intensiu. Sou a 

convenir. Incorporació immediata. 

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. 

251714 CAMBRER/A - Bar cocteleria - Vilafranca del Penedès - REQUISITS: 

Català, castellà i orientació al client. Es valorarà formació i experiència. 

S'OFEREIX: Contracte temporal de formació amb possibilitat 

d'indefinit, jornada parcial, de dimarts a diumenge, de 17 a 23 h 

aprox., 6 h/dia, dilluns festa. Sou a convenir. INCORPORACIÓ 

IMMEDIATA. 

251622 TÈCNIC/A ADMINISTRATIU/VA - Vilafranca del Penedès - Gestió 

contractació pública i altres àmbits, depenent de Gerència. Elaboració 

de protocols, circuits, etc., redacció de documentació/informes. 

Vetllar pel seguiment del pla d'inversió anual. REQUISITS: Formació 

mínima CFGS Administratiu, ofimàtica avançada, nivell C de català. Es 

valorarà formació complementària. S'OFEREIX: Contracte temporal, 

jornada parcial (5 h/dia) al matí, amb possibilitat de continuïtat i 

ampliar jornada. Sou s/conveni. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. Data 

màxima inscripcions: 29-9-17. 

251537 CONDUCTOR/A DE TRÀILER per a transport de mercaderies i 

productes a nivell de Catalunya - ES REQUEREIX: Carnet de tràiler C+E, 

experiència en la conducció de camions i en transport, català i castellà 

mig, ADR i CAP (obligatori).Es valorarà residir a la comarca. S'OFEREIX: 

contracte estable en empresa familiar, jornada de dilluns a divendres 

de 07:00h del matí a 19:00 h de la tarda aprox. Sou marcat per 

conveni i segons experiència i vàlua. 
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251523 OPERARI/ÀRIA DE MUNTATGES, INSTAL·LACIONS I REPARACIONS 

D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES - Vilafranca del Penedès - 

REQUISITS: FP II O CFGS d'electricitat, experiència, permís de conduir, 

català i castellà, ofimàtica bàsica. Es valorà formació PRL i carnet 

d'operador de plataformes elevadores. S'OFEREIX: Contracte indefinit, 

jornada completa, de dilluns a divendres i caps de setmana, en cas 

d'avaries. Sou i horari a convenir. Incorporació immediata. 

251521 LAMPISTA (LLUM, AIGUA I CLIMA) - Vilafranca del Penedès - CAL 

TENIR: Formació FP II o CFGS d'electricitat i electrònica i/o experiència 

(mínima 2 anys) en instal·lació, manteniment i reparació d'avaries 

elèctriques, lampisteria, fontaneria i clima, idioma català i castellà, 

permís de conduir B. ES VALORARÀ: Certificat de PRL i carnet 

d'operador de plataformes elevadores. S'OFEREIX: Contracte indefinit, 

jornada completa de dilluns a divendres i caps de setmana, en cas 

d'avaries, Sou i horari a convenir. Incorporació immediata. 

251451 ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE - Vilafranca del Penedès - Atenció 

telefònica, revisió, control, arxiu doc. i comptabilització operacions, 

gestió, cobraments i pagaments clients/proveïdors, conciliació 

bancària, arqueig caixa, actius fixes/amortitzacions, control, préstecs, 

assegurances i altres, impostos i declaracions. Control horaris, etc. 

REQUISITS: CFGM Administratiu amb comptabilitat, ofimàtica 

avançada, català, castellà i anglès, experiència mínima de 2 anys, 

vehicle propi. S'OFEREIX: Contracte temporal, jornada parcial, de 

dilluns a divendres, horari de matí amb possibilitat d'alguna tarda. 

251441 VENEDOR/A MOSTRADOR/A - Maquinària i materials per a la 

construcció - Vilafranca del Penedès - REQUISITS: Experiència mínima 

de 2 anys en venda de maquinària i materials de la construcció, 

coneixements de mecànica (motors de 2 i 4 temps, elèctrica), electro 

mecànica, hidràulica, etc. Ofimàtica (Excel, Word, etc.), carnet de 

conduir B i vehicle propi, català, castellà i anglès (mig). Es valorarà 

carnet C. S'OFEREIX: Contracte temporal amb possibilitat d'indefinit, 

jornada partida, de dilluns a divendres. Sou a convenir. Incorporació 

immediata. 
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251433 APRENENT/A DE MECÀNIC/A DE MAQUINÀRIA PER A LA 

CONSTRUCCIÓ - Empresa de Vilafranca del Penedès - Reparació i 

manteniment del parc de maquinària de lloguer per a la construcció i 

obra pública. REQUISITS: Formació professional de mecànica, es 

valorarà coneixements d'hidràulica i de maquinària portàtil elèctrica, 

com de benzina de 2 i 4 temps. Carnet B. Idiomes català, castellà i 

ofimàtica a nivell bàsic. S'OFEREIX: Contracte temporal amb 

possibilitat d'indefinit, jornada completa, sou i horari a convenir. 

INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

251412 MOSSO/A MAGATZEM DE RECANVIS - Reubicar material, entrar al 

sistema informàtic les noves ubicacions, etc. - Vilafranca del Penedès. 

REQUISITS: Català i castellà, ofimàtica (Word i Excel) nivell mig i 

experiència mínima d'un any. S'OFEREIX: Contracte temporal (2 

mesos) amb possibilitat d'indefinit, jornada completa, horari partit de 

dilluns a divendres, sou segons conveni. Incorporació immediata. 

251229 OPERARI DE MANTENIMENT I NETEJA DE LES INSTAL·LACIONS - 

Empresa de les rodalies de Vilafranca del Penedès. Neteja, jardineria, 

pintura, electricitat, etc. REQUISITS: Tenir experiència en 

manteniment, català i castellà, vehicle propi, S'OFEREIX: Contracte 

temporal amb possibilitat d'indefinit, 1/2 jornada, matins, horari a 

concretar, de dilluns a divendres. Sou brut aprox. 500-600 euros/mes. 

INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

251141 ENGLISH TEACHER - BABIES - Vilafranca del Penedès - Impartir classes 

amb metodologia del centre a alumnes entre 1 i 3 anys. Preparar les 

classes. Seguiment exhaustiu de cada alumne. Redacció d'informes 

trimestrals. Reunions mensual d'equip. Tutories trim. amb els pares. 

Itinerari formatiu, etc. REQUISITS: Llicenciatura/Grau Ed. Infantil/Ed. 

Primària/Traducció i Interpr./Estudis Anglesos. Nivell alt (Advanced) 

d'anglès. S'OFEREIX: Contracte temporal, jornada parcial (6 h/set.), de 

dimarts a dijous, de 17:30-19:30 h. Sou a convenir. INCORPORACIÓ: 

12-9-17. 

251136 PERRUQUER/A UNISEX OFICIAL 1a - Llorenç del Penedès - REQUISITS: 

Experiència com oficial de 1a, disponibilitat horària, vehicle propi, 

català i castellà. S'OFEREIX: Contracte temporal, amb possibilitat 

d'indefinit, jornada completa, de dimarts a dijous, de 9-13 i de 16-20 

h, divendres de 9-13 h i dissabtes de 9-15 h. Sou brut/mes 900 euros + 

incentius. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 
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251128 8 OPERARIS/ÀRIES DE MAQUINÀRIA - Fàbrica de productes plàstics - 

Rodalies de Vilafranca del Penedès. Treball fi i acurat de muntatge i 

juntura de peces. Tasca repetitiva i delicada. manipulació esporàdica 

de caixes amb cert pes. REQUISITS: Formació secundària, força física, 

vehicle propi, català i castellà. S'OFEREIX: Contracte temporal per obra 

i servei amb possibilitat d'indefinit, jornada completa, torn de 6 a 14 o 

de 14 a 22 h, sou segons conveni INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

251119 APRENENT/A DE TORN - Llorenç del Penedès - REQUISITS: Nocions 

mínimes del torn, castellà, vehicle propi, ganes d'aprendre un ofici i 

consolidar-lo a l'empresa. S'OFEREIX: Contracte indefinit (amb període 

de prova), jornada completa, de dilluns a divendres, de 8-13:30 h i de 

14:30 a 17 h. Sou a convenir. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

251116 OPERARI/ÀRIA DE TORN CONVENCIONAL - Llorenç del Penedès - 

Entendre els plànols per poder treballar soldant, preparant la màquina 

(seleccionant les eines necessàries segons el tipus de mecanitzats) 

REQUISITS: Experiència (mínima de 5 anys), castellà i vehicle propi. 

S'OFEREIX: Contracte indefinit, jornada completa, de dilluns a 

divendres, de 8-13:30 i de 14:30-17 h, sou/brut/mes 1.600 euros. 

INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

251112 SOLDADOR/A TIG - Llorenç del Penedès - Entendre els plànols per 

poder realitzar els treballs de soldadura. REQUISITS: Experiència 

(mínima de 2 anys), castellà i vehicle propi. S'OFEREIX: Contracte 

indefinit, jornada completa, de dilluns a divendres, de 8-13:30 h i de 

14:30-17 h, sou/brut/mes 1.600 euros. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

251109 MECÀNIC/A AJUSTADOR/A - Llorenç del Penedès - Operari que 

domini el treball de llima i altres mitjans manuals en processos de 

treball molt fins (ajustar eixos, cola de milano i peces de tolerància) 

MECÀNIC INDUSTRIAL - Reparacions de diferents màquines, motors, 

politges, pinyons, eixos, desmuntatge, ... REQUISITS: Tenir experiència 

(mínima de 5 anys) i vehicle propi. S'OFEREIX: Contracte indefinit, 

jornada completa, de dilluns a divendres, de 8-13:30 h i de 14:30-17 h. 

Sou/brut/mes 1.600 euros. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 
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251101 FRESADOR/A CNC - Llorenç del Penedès - Programació amb programa 

d'arxius IGS I CAD (Fagor, Siemens, Hedenhain). Preparació de la 

màquina (selecció d'eines necessàries segons el tipus de mecanitzat) 

per treballar. REQUISITS: Experiència com fresador/a de control 

numèric FAGOR 8025 y/o 8050 (5 anys), vehicle propi, castellà. 

S'OFEREIX: Contracte indefinit, Jornada completa, de dilluns a 

divendres, de 8-13:30 h i de 14:30 a 17 h, Sou brut mensual 1.600 

euros/bruts/mes. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

251010 SECRETARI/A-ADMINISTRATIU/VA - Empresa de Vilafranca - Tasques: 

Correcció de textos, mecanografia, atenció telefònica i al públic, arxiu, 

reprografia, comptabilitat bàsica, etc. REQUISITS: Imprescindible nivell 

alt de català (C o D) tan de redacció com ortogràfic, castellà i es 

valorarà nivell mig d'anglès. S'OFEREIX: Contracte temporal amb 

possibilitat d'indefinit (750 euros/mes/nets), jornada parcial de 30 

h/set., de dilluns a divendres de 9-13 i de 16-18 h. INCORPORACIÓ 

IMMEDIATA. 

251003 2 ENGLISH TEACHER - KIDS o TEENAGERS - Sant Sadurní d'Anoia. 

Impartir classes amb metodologia Kids-Us a alumnes entre 1 i 7 anys. 

Preparació lliçons, seguiment alumnes, redacció informes, reunions 

mensuals, tutories pares. Itineraris formatius i Storytime, Little Chef, 

Fun Weeks, etc. REQUISITS: Llicenciatura educació, traducció. Anglès 

nivell C1. S'OFEREIX: Contracte temporal, jornada parcial de 8 h/set., 

de dilluns a dijous de 17.30 a 19.30 h aprox. Sou 4759 a 4900 

euros/bruts/any. Inici: 12-9-2017 

251002 COORDINADOR/A ACADÈMICA - Sant Sadurní d'Anoia - Coordinar i 

donar suport equip de professors, supervisar correcta aplicació 

metodologia i fer seguiment desenvolupament i progrés alumnat. 

REQUISITS: Llicenciatura o grau Educació primària, traducció, estudis 

anglès + gestió, experiència 2 anys, català, castellà i anglès nivell molt 

alt, ofimàtica i xarxes socials. S'OFEREIX: Contracte indefinit. 

Vilafranca del Penedès horari de 12:00 a 20:00 i Sant Sadurní horari a 

determinar. Sou brut 1200 euros, incorporació: Set. 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 

 

 

250965 VENEDOR/A DE MOBLES - Botiga de les rodalies de Vilafranca del 

Penedès TASQUES: Atenció al públic, gestió de comandes, exposició 

d'articles, venda, reposició, etc. REQUISITS: Es valorarà tenir 

experiència, vehicle propi i perfil comercial. S'OFEREIX: Contracte 

temporal, 40 hores setmanals, de dilluns a dissabte, de 10:00 a 13:30 i 

de 16:00 a 20:30. Incorporació immediata, possibilitats de continuïtat. 

Sou a convenir. 

250959 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. 

250953 Professor/a per TALLER DE CUINA SENSE FOC- Vilafranca del Penedès. 

TASQUES: realització d'un taller intergeneracional sense foc. Exposar 

receptes de cuina originals, divertides i econòmiques sense ús de foc i 

en les quals puguin compartir les famílies. HORARI: Activitat que es 

realitzarà els dimarts de 18:00 a 19:00h entre el 24 d'Octubre i 19 de 

Desembre. 

250951 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, horaris de 15h a 22h o de 7 a 

15h. per projecte estable i/o per substitucions de maternitat, jornada 

de 35 h /setmanals. Bon ambient de treball i amb oportunitats de 

desenvolupament professional. 

250701 MECÀNIC/A OFICIAL 1a - Vilafranca del Penedès - Mecànica general 

de tota mena de vehicles, realització de manteniments, reparació 

d'avaries mecàniques i elèctriques. REQUISITS: FP II Mecànica, mínim 

5 anys d'experiència, català i castellà alts, anglès bàsic, ofimàtica nivell 

mig, carnet de conduir i vehicle propi. S'OFEREIX: Contracte indefinit, 

jornada completa, horari de dilluns a divendres de 9-13 h i de 15-19 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 9 a 13h 

 

 

250643 RECEPCIONSITA DE TALLER - Assessor de Servei i atenció al client que 

arriba al taller. Assessorament de avaries, manteniment, automòbil, 

etc. HORARI: De dilluns a divendres de 08:00 a 13:00 i de 15:00 a 

19:00. REQUISITS: Coneixements de mecànica i electricitat 

d'automòbil. Interpretació d'avaries, explicacions al client, etc. 

250437 EMPLEAT/DA DOMÈSTIC/A- Neteja de la llar - Rodalies Vilafranca del 

Penedès - REQUISITS: Carnet de conduir i vehicle propi, català i 

castellà mig-alt. S'OFEREIX: Contracte Indefinit, jornada parcial o 

completa (des de 20 a 40h/setmanals), de dilluns a divendres 

principalment pels matins. Incorporació prevista per setembre. Sou i 

horari a convenir. 

250434 4 ASSISTENTS/ES DOMICILIARI/ÀRIA - Ajuda en la higiene personal, 

preparació dels menjars, manteniment i neteja de la llar, 

acompanyament - Diferents poblacions del Alt Penedès - REQUISITS: 

Carnet de conduir i vehicle propi, català i castellà mig-alt. S'OFEREIX: 

Contracte Indefinit, jornada parcial o completa (des de 20 a 

40h/setmanals), de dilluns a divendres principalment pels matins. 

Incorporació prevista per setembre. Sou i horari a convenir. 

250135 MOSSOS/ES REPOSADORS/ES - Diferents horaris - Els Monjos, 

Olèrdola i Piera. REQUISITS: Bones condicions físiques i atenció al 

client. Experiència 2-3 anys. S'OFEREIX: Contracte temporal amb 

possibilitat d'indefinit, jornada complerta o parcial, horari comercial, 

sou s/horari. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

250130 ASSESSOR/A COMERCIAL - Empresa d'assegurances - Vilafranca del 

Penedès - Manteniment de la cartera de clients. REQUISITS: Perfil 

comercial, estudis de batxillerat o FP, vehicle propi, idioma català i 

castellà, ofimàtica a nivell d'usuari. S'OFEREIX: Contracte mercantil 

amb sou fix de 800 euros/mes, 2 mesos de formació càrrec de 

l'empresa amb remuneració i posterior contracte fix (1.200 euros/mes 

aprox.) 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 9 a 13h 

 

 

250071 TELEOPERADOR/A - Venda de vins i caves a través d'Internet - 

Empresa de les rodalies de Vilafranca del Penedès - REQUISITS: Català 

i castellà, ofimàtica bàsica, vehicle propi, perfil comercial. S'OFEREIX: 

Contracte temporal, 1/2 jornada, 4 h/dia, horari de 10 a 14 h o de 15 a 

19 h. Possibilitat de treballar els dissabte per 28 euros/4 h. Possibilitat 

de jornada completa. Incorporació immediata i contracte fins el mes 

de desembre. Sou 500 euros/mes. 

250027 DEPENDENT/A CARNISSERIA XARCUTERIA. - Vilafranca del Penedès. 

Atenció al client i venda, reposició i envasat de productes, preparació 

de comandes, ordre, neteja i manteniment de la botiga. REQUISITS: 

Mínim un any d'experiència. Estudis primaris complerts. Català i 

castellà. Recomanable: Carnet de manipulació d'aliments. S'OFEREIX: 

Jornada complerta. contracte indefinit amb període de prova. Jornada 

sencera de dilluns a dissabte. Incorporació immediata. Sou i horari a 

convenir. 

 


