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 12 JULIOL 2017

Oferta Feina: MOSSO/A DE MAGATZEM
Número d'oferta: 248943

Lloc de treball: l’Arboç
Tasques a desenvolupar: MOSSO/A DE MAGATZEM - Empresa de l'Arboç - REQUISITS:
Experiència en gestió del magatzem, recepció, comprovació i emmagatzematge de
comandes de proveïdors. Preparació de comandes dels clients. Carnet d'operador de
carretó elevador. Repartir material als clients. Reparació amb soldadura bàsica.
Nocions bàsiques productes industrials (soldadura, abrasius, etc.) i d'electrònica.
Castellà i català (bàsic).
S'OFEREIX: Contracte temporal amb possibilitat d'indefinit, jornada completa de dl. a
dv., de 8-13:30 i de 15-18 h. sou brut/mes 1.200 euros.
Capacitats : Iniciativa, adaptabilitat, gestió de l'estrès, organització, treball en equip,
resolució d'incidències.

Oferta Feina: 2 TÈCNIC/A INSTAL·LACIONS AIRE CONDICIONAT
Número d'oferta: 248854
Lloc de treball: Vilafranca del Penedès
Tasques a desenvolupar: 2 TÈCNIC/A INSTAL·LACIONS AIRE CONDICIONAT. Reparació i
instal·lació d'aparells d'aire condicionat, electrodomèstics, calderes, automatismes i
antenes. REQUISITS: Formació i experiència demostrable (mínima de 2 anys), català i
castellà, informàtica bàsica per poder treballar a través de la tablet o el mòbil.
S'OFEREIX: Contracte temporal (3 mesos) i després indefinit, jornada completa, de
dilluns a divendres, sou inicial 1200 euros/nets/mes.
Capacitats : Treball en equip, resolució d'incidències, organització, iniciativa, gestió
de l'estrès i adaptabilitat.

Oferta Feina: PLEGADOR/A
Número d'oferta: 248827
Lloc de treball: Vilafranca del Penedès
Tasques a desenvolupar: PLEGADOR/A .REQUISITS: Formació i experiència mínima de 2
anys demostrable en plegadora i maquinària de CNC, control numèric 2D, amb 2 eixos,
curs de PRL de 20 h, castellà, ofimàtica nivell mig, vehicle propi, es valorarà tenir
carnet de carretó elevador. S'OFEREIX: Contracte temporal, jornada completa, de
dilluns a divendres, sou brut anual 18.000 euros, INCORPORACIÓ IMMEDIATA.
Capacitats : Organització, treball en equip, iniciativa, gestió de l'estrès, adaptabilitat.

Oferta Feina: CAMBRER/A DE RESTAURANT
Número d'oferta: 248661
Lloc de treball: Sant Pere de Riudebitlles
Tasques a desenvolupar: CAMBRER/A DE RESTAURANT - REQUISITS: Experiència i
formació (valorable), català i castella, vehicle propi i disponibilitat els caps de setmana.
S'OFEREIX: Contracte temporal amb possibilitat d'indefinit, jornada parcial, 27
h/setmana, dissabtes i diumenges de 9 a 17.30 i dilluns i dimarts d'11 a 16 h. Sou
s/conveni i incorporació immediata.

Capacitats : Organització, agilitat, força física, orientació al client i treball en equip.

Oferta Feina: FARMACÈUTIC/A
Número d'oferta: 246031

Lloc de treball: Vilafranca del Penedès
Tasques a desenvolupar: FARMACÈUTIC/A - Responsable directa de la secció de
Parafarmàcia. Atenció i assessorament personalitzat al client/a, supervisar comandes,
control d'estocs, potenciar la venda, inventari, etc. REQUISITS: Llicenciatura en
Farmàcia, català i castellà alts, experiència en atenció al client. S'OFEREIX: Contracte
indefinit amb període de prova (3 mesos), jornada completa, horari intensiu de dilluns
a dissabte, sou a convenir. Incorporació immediata.
Capacitats : Interès per la parafarmàcia, amb experiència en atenció al client
preferiblement en farmàcies, amb orientació al client i elevat sentit de la
responsabilitat.

Oferta Feina: 2 ENGLISH TEACHER - KIDS
Número d'oferta: 248165
Lloc de treball: Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d’Anoia
REQUISITS: 2 ENGLISH TEACHER - KIDS - Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia.
Impartir classes amb metodologia Kids¬Us a alumnes d'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
Capacitats :

Treball en equip, organització i bon tracte.

Oferta Feina: COORDINADOR/A ACADÈMIA ANGLÈS
Número d'oferta: 248160
Lloc de treball: Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d’Anoia
Tasques a desenvolupar: COORDINADOR/A ACADÈMICA .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, jornada
completa o parcial, de dl. a dv. de 10-14 i de 16-20 h, sou brut 1200 euros,
incorporació: Set. 2017
Capacitats: Treball en equip, resolució d'incidències, organització, gestió de l'estrès.

Oferta Feina: DIRECTOR/A DE CENTRE EDUCATIU ACADÈMIA D’IDIOMES
Número d'oferta: 248147
Lloc de treball: Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d’Anoia
Tasques a desenvolupar: DIRECTOR/A DE CENTRE EDUCATIU- Gestió centre,
responsable principal, atenció client, venda i promoció cursos i serveis. Planificació
cursos i activitats. Pla de màrqueting. Selecció personal i contractació. Gestió equip
professorat i coordinació acadèmica. Resolució incidències. Comunicació. REQUISITS:
Llicenciatura o similar Direcció empreses, màrqueting, relacions públiques, 2 anys
d'experiència, català i castellà alts, anglès nivell mig, ofimàtica i xarxes socials, nivell
alt. S'OFEREIX: Contracte indefinit, jornada completa. 1400 euros/bruts. INCORP.
IMMEDIATA
Capacitats: Lideratge, organització, iniciativa, implicació, treball en equip, negociació,
resolució d'incidències, adaptabilitat.

