
       OFERTES DEL 09 AGOST 2019 

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 

Número de oferta Tasques a desenvolupar 

286320 

XARCUTER/A - Vilafranca del Penedès. TASQUES: Atenció 
al públic en mostrador, preparar el gènere de la botiga, 
tallar pernil a ma, preparar sobres al buit... REQUISITS: 
Castellà nivell alt obligatori. Català nivell mig valorable. 

Es requereix experiència demostrable. Es valorarà 
certificat de manipulació d'aliments. Es valorarà vehicle 

propi. S'OFEREIX: Contracte indefinit. De dilluns a 
dissabte. Horari a determinar. 40 hores setmanals. 

INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

286268 

OPERARI/A DE CELLER/ PREMSADOR/A- Guardiola de 
Fontrubí. TASQUES: Tasques pròpies de l'elaboració de 
vi. Recepció de raïm i premsat, bàsicament utilitzant les 

premses de raïm. REQUISITS: Cicle Formatiu de Grau 
Mitjà,/FPI d'elaboració de vins i licors o similar. Es 

valorarà experiència en posició similar. Cotxe obligatori. 
Es valoraran altres experiències en cellers. Disponibilitat 
de treballar jornada complerta. S'OFEREIX: Horaris de 8h 

a 13h i de 15h a 18h. 40 hores setmanals Sou segons 
conveni en funció de les capacitats i aptitut del 

candidat.Contracte Indefinit.INCORPORACIÓ 
JUNY/JULIOL 

https://www.google.es/maps?q=Pla%C3%A7a+del+Pened%C3%A8s,+4+Baixos.+08720+Vilafranca+del+Pened%C3%A8s&oe=utf-8&gws_rd=cr&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMI857YoM3nyAIVj7IeCh1HmA1i
mailto:omt@vilafranca.org
http://www.diba.cat/slo
https://www.facebook.com/ocupacioiformacio
https://www.diba.cat/slo/x_ofertes_v.asp?otr_id=286320&PaginaActual=1
https://www.diba.cat/slo/x_ofertes_v.asp?otr_id=286268&PaginaActual=1


       OFERTES DEL 09 AGOST 2019 

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 

 

 

Número de oferta Tasques a desenvolupar 

286257 

CONDUCTOR DE CAMIÓ - Alt Penedès . TASQUES: 
transport de material zona Catalunya. Càrrega i 

descàrrega de mercaderies, distribució, rutes, etc. 
REQUISITS: carnet de conduir B, no imprescindible ADR. 

Català i Castellà alt. Experiència mínima 2 anys en 
l'ocupació. Valorable altre formació complementària. 
HORARI: dill a div jornada partida 40 hores setmanals. 

Contracte per obra i servei. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

286209 

ADMINISTRACIÓ - La Bisbal del Pdès TASQUES: 
administratives en relació a les compres de 

subministrament i material. Planificació i gestió del 
departament de compres. Coordinació, seguiment i 

expedició de comandes. Gestió de la logística. REQUISITS 
OBLIGATORIS: Diplomatura/ enginyeria tècnica. Word, 

Excel i Outlook nivell mig. Cotxe. SAP Nivell avançat. 
Castellà i anglès nivell de nadiu.Coneixements de francès 

i alemany valorables. 

286118 

AJUDANT DE CAMBRER - Vilafranca del 
Penedès.TASQUES: Atendre els clients durant els serveis. 
Prendre comandes a les taules. Atendre a la sala. la barra 
i servir taules. Dur a terme el cobrament de cada taula. 

Neteja, Ordre i preparació de cada sala. Dur terme totes 
les tasques necessàries per el bon funcionament de la 

sala.Donar suport a la cuina i la recepció en determinats 
moments. REQUISITS: Obligatori català nadiu i castellà 

nivell molt alt. Carnet de manipulació d'aliments, 
valorable. Es valorarà experiència. 

286110 

6 PEONS AGRÍCOLES - Zona Penedès. TASQUES: Recollida 
de raïm. REQUISITS: Valorable cotxe i experiència en 
l'ocupació. Català i/o Castellà entès. INCORPORACIÓ 

CAMPANYA VEREMA 2019. 

https://www.diba.cat/slo/x_ofertes_v.asp?otr_id=286257&PaginaActual=1
https://www.diba.cat/slo/x_ofertes_v.asp?otr_id=286209&PaginaActual=1
https://www.diba.cat/slo/x_ofertes_v.asp?otr_id=286118&PaginaActual=1
https://www.diba.cat/slo/x_ofertes_v.asp?otr_id=286110&PaginaActual=1
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Número de oferta Tasques a desenvolupar 

285981 

AJUDANT DE CUINA - Vilafranca del Penedès. TASQUES: 
Preparació i passi de plats del servei de plats 

freds.REQUISITS: Mínim 1 any d'experiència. Es valoraran 
estudis de cuina. Català i/o castellà. Es valorarà carnet de 

manipulació d'aliments. S'OFEREIX: de dl a dv mitja 
jornada, horari de 13h. a 16:30h. dissabtes de 9 a 23h. dg 

festiu. Sou segons conveni. Contracte eventual de 6 
mesos amb possibilitat de pròrroga. INCORPORACIÓ 

IMMEDIATA. 

285810 

CAMBRER/A - AJUDANT DE CUINA - La Granada- 
TASQUES: cambrer/a per a servei de taules i terrasses 

amb polivalència per auxiliar de cuina ( fregaplats, plats 
freds, etc). REQUISITS: formació bàsica, experiència 

demostrable mínim 1 any de cambrer/a, català i castellà 
alt, carnet de conduir i vehicle recomanable. 

HORARI:mitja jornada de tardes a partir de les 20:00h. 
Dimarts festiu. 

285683 

GUIA ENOTURISME - Barcelona, Fundació dins el Parc de 
Collserola- TASQUES: Visita guiada per les instal·lacions, 
celler, vinya i tast de vins. Organització de fires i suport a 

l'agrobotiga. Suport a la gestió del equip del centre 
especial de treball.REQUISITS: formació de CFGS o 

similar en enoturisme, guia turístic, sommelier, 
hosteleria,etc. Català, Castellà i Anglès Alt. Informàtica 
alt. Carnet de conduir i vehicle propi. Sensibilitat per 

treballar amb col·lectiu amb discapacitat. HORARI: 37.5 
hores setmanals. Caps de setmana i 2 o 3 dies a la 

setmana, amb flexibilitat. 

285646 

CAMBRER/A - Vilafranca del Penedès. TASQUES pròpies 
de cambrer amb experiència. REQUISITS: Tres anys 

d'experiència en lloc similar.Català i castellà nivell molt 
alt obligatori. Es valoraran coneixements de francès. 

Batxillerat. Carnet de manipulació d'aliments valorable. 
Es valorarà disponibilitat de vehicle. S'OFEREIX: 

Contracte temporal de 6 mesos amb possibilitat de 
convertir-se en indefinit. Matins i caps de setmana. De 

20 a 30 hores a la setmana. Sou segons conveni. 
INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

https://www.diba.cat/slo/x_ofertes_v.asp?otr_id=285981&PaginaActual=1
https://www.diba.cat/slo/x_ofertes_v.asp?otr_id=285810&PaginaActual=1
https://www.diba.cat/slo/x_ofertes_v.asp?otr_id=285683&PaginaActual=1
https://www.diba.cat/slo/x_ofertes_v.asp?otr_id=285646&PaginaActual=1
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Número de oferta Tasques a desenvolupar 

285619 

COMERCIAL - Sector alimentació - Rodalies de Vilafranca 
del Penedès - Obertura i manteniment de clients, 

empreses màxim a 35 KM. de Vilafranca. REQUISITS: 
Perfil comercial, català i castellà nivell alt, ofimàtica 

(treball en dispositius informàtics), carnet de conduir i 
disponibilitat horària de dilluns a divendres. S'OFEREIX: 

Contracte indefinit amb període de prova ( jornada 
completa, horari comercial, sou a convenir) 

INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

285536 

OPERARI DE BUGADERIA - Vilafranca del Penedès. 
TASQUES: Rentar, planxar, plegar i posar la rentadora. 

REQUISITS: ESO, Català i/o castellà. Un any d'experiència. 
S'OFEREIX: Horaris de 7h a 14h. Contracte d'obra i servei, 

amb possibilitat de convertir-se en indefinit. 
INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

285427 

PALETA - Sant Pere de Riudebitlles. REQUISITS 
OBLIGATORIS: Cotxe. ESO Entre 5 i 15 anys d'experiència 
obligatori. Formació en prevenció de riscos laborals de 6 

a 20h. Castellà nivell mig. Català nivell mig valorable. 
S'OFEREIX: Contracte temporal amb possibilitat de 

convertir-se en indefinit. De dilluns a divendres de 8h a 
13h i de 14h a 17h. 40 hores a la setmana. 

INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

285367 

PEÓ DE LA CONSTRUCCIÓ Oficial de 2ª - Sant Pere de 
Riudebitlles. REQUISITS OBLIGATORIS: Cotxe. ESO Entre 5 
i 15 anys d'experiència obligatori. Formació en prevenció 
de riscos laborals de 6 a 20h. Castellà nivell mig. Català 

nivell mig valorable. S'OFEREIX: Contracte temporal amb 
possibilitat de convertir-se en indefinit. De dilluns a 
divendres de 8h a 13h i de 14h a 17h. 40 hores a la 

setmana. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

285277 

CARNISSER/A - Alt Penedès. TASQUES de carnicer, 
encarregar-se del manteniment de l'ordre i neteja del 

centre de treball. REQUISITS; Un any d'experiència, 
ESO,Català i castellà. Carnet de manipulació d'aliments 
valorable, cotxe per arribar a la feina. S'OFEREIX; Horari 

de dilluns a dissabte de 8h. a 14h. i de 17h. a 21h. 
Diumenge de 8h. a 14h. (42 h. setmanals). Contracte 

temporal prorrogable de 6 mesos de durada. 

https://www.diba.cat/slo/x_ofertes_v.asp?otr_id=285619&PaginaActual=1
https://www.diba.cat/slo/x_ofertes_v.asp?otr_id=285536&PaginaActual=1
https://www.diba.cat/slo/x_ofertes_v.asp?otr_id=285427&PaginaActual=1
https://www.diba.cat/slo/x_ofertes_v.asp?otr_id=285367&PaginaActual=1
https://www.diba.cat/slo/x_ofertes_v.asp?otr_id=285277&PaginaActual=1
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Número de oferta Tasques a desenvolupar 

285192 

OPERARI/ÀRIA DE MAQUINÀRIA - Fàbrica de materials 
plàstics. Empresa 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. CAL TENIR: Formació secundària, idioma 

català i castellà i tenir vehicle propi. HORARI: torns 
rotatius matí (6-14h) i tarda (14-22h). S'OFEREIX: 

Contracte de 1 a 3 mesos amb possibilitat de continuïtat, 
j 

285074 

MANETES ELÈCTRIC - Vilafranca del Penedès. TASQUES: 
Experiència amb manetes de lampista (electricitat i 

aigua). Fer-se càrrec de l'empresa de Vilafranca i fer-la 
créixer, en previsió de muntar equip propi, amb 
independència de la Central. REQUISITS: Cotxe 

obligatori. Experiència amb reparacions d'aigua i 
electricitat. Català i/o castellà. S'OFEREIX: Torn de nit de 

22 h a 06 h 40 hores setmanals. Contracte de 3 mesos 
d'obra i servei amb possibilitat de convertir-se en 

indefinit. . INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

284960 

2 FORNERS / PASTISSERS per obrador artesà - Vilafranca 
del Penedès. TASQUES: elaboració de productes de forn, 
pastisseria i confiteria, masses, combinació d'ingredients, 

banys, glacejats, coccions, fornejats, etc. REQUISITS: 
Valorable formació relacionada amb l'àmbit de forneria 
o experiència mínima en l'ocupació. Català i Castellà alt. 

Carnet de conduir i vehicle. Disposat a APRENDRE I 
FORMAR-SE. HORARI: dilluns a dissabte de 04:00h 

matinada a 12:00h del migdia. CONTRACTE TEMPORAL 
AMB POSSIBILITATS INDEFINIT. 

284873 

NETEJADOR/A - Vilafranca i rodalies. TASQUES : Neteja 
de domicilis particulars, i alguna oficina..REQUISITS 

OBLIGATORIS:: Cotxe. Català i castellà. S'OFEREIX: De 
dilluns a divendres. Horari de matins (amb disponibilitat 

horària). INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

https://www.diba.cat/slo/x_ofertes_v.asp?otr_id=285191&PaginaActual=1
https://www.diba.cat/slo/x_ofertes_v.asp?otr_id=285074&PaginaActual=1
https://www.diba.cat/slo/x_ofertes_v.asp?otr_id=284960&PaginaActual=1
https://www.diba.cat/slo/x_ofertes_v.asp?otr_id=284873&PaginaActual=1
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Número de oferta Tasques a desenvolupar 

284745 

AJUDANT DE MECÀNIC - Vilafranca del Penedès. 
TASQUES: Ajudar als operaris, manteniment i neteja del 

taller. Anar a recollir els recanvis que es necessiten a 
Vilafranca. REQUISITS: Nascut entre el 30 de gener del 

2002 i el 01/07/2003. Obligatori Carnet AM (ciclomotor 
de 50C.c.) es valoraran coneixements de mecànica. 

S'OFEREIX: Horari de 09h a 13h. Contracte de 3 mesos 
prorrogable. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

284700 

TELEOPERADOR/A - La Granada. TASQUES: 
teleoperador/a comercial de venta de vins i caves. 

Atenció telefònica, assessorament als clients sobre els 
productes, atenció a sol·licituds, etc. Formació a càrrec 

de l'empresa. REQUISITS: carnet de conduir i vehicle 
propi, català i castellà alts,informàtica a nivell mig. 
Valorable formació comercial i/o administrativa i 

experiència en el sector de vendes. HORARI: torns de 
tarda de 15:00h a 19:00h, jornada parcial. Inici 12 

Setembre 2019 

284659 

PEÓ DE LA CONSTRUCCIÓ OFICIAL DE 3ª - Barcelonès i 
Tarragonès. TASQUES: Manteniment , neteja i transport 
de WC portàtils, amb vehicle de l'empresa de 3500 Tn. 
Manteniment de Xarxes de Desaigües. REQUISITS: Es 
valorarà experiència amb posició similar. Es valoraran 

coneixements de fontaneria Carnet B1 i cotxe per arribar 
a la feina. Català i /o castellà. S'OFEREIX: Contracte de 6 
mesos amb possibilitat de convertir-se en indefinit. De 

dilluns a diumenge (40h set.), Dos dies festius setmanals 
segons programació de la feina. Compensació bossa 

d'hores. Sou net aproximat 1.250 Eur. mes x 12 pagues. 

284635 

MANTENIMENT (Electricitat i jardineria) - Sant Pere de 
Riudebitlles TASQUES: Tasques d'electricista, 

manteniment varis, tant a la central com a les finques. 
Tasques de jardineria. REQUISITS: Cotxe obligatori, Cinc 

anys d'experiència, Microsoft office nivell mig. 
Manipulació d'aliments, TPC i carnet de carretoner 
valorable. S'OFEREIX: Horari i dies a la setmana a 

concretar, 40 hores setmanals. Contracte temporal amb 
possibilitat de convertir-se en indefinit. INCORPORACIÓ 

IMMEDIATA 

https://www.diba.cat/slo/x_ofertes_v.asp?otr_id=284745&PaginaActual=1
https://www.diba.cat/slo/x_ofertes_v.asp?otr_id=284700&PaginaActual=1
https://www.diba.cat/slo/x_ofertes_v.asp?otr_id=284659&PaginaActual=1
https://www.diba.cat/slo/x_ofertes_v.asp?otr_id=284635&PaginaActual=1
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Número de oferta Tasques a desenvolupar 

283323 

CUINER/A - Vilafranca del Penedès. REQUISITS: Mínim un 
any d'experiència obligatori. Es valorarà formació amb 

cuina. Domini del castellà. S'OFEREIX: Contracte d'obra i 
servei amb possibilitat de convertir-se en indefinit. 

Jornada partida de dll a ds d'11h a16h i de 20h a 23h. Dg 
matí de 11h a 16h tarda lliure. Dimecres 

descans.INCORPORACIÓ IMMEDIATA 

 

https://www.diba.cat/slo/x_ofertes_v.asp?otr_id=283323&PaginaActual=1

