
       OFERTES DE 10 GENER 2020 

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 

Horari altes Xarxa Xaloc amb cita prèvia concertada trucant al telef  938172447 o 

enviant 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://xaloc.diba.cat 

També ens trobaràs a https://www.facebook.com/ocupacioVilafranca 

 

Número de oferta Tasques a desenvolupar 

292084 

Neteja d'oficines - Vilafranca del Penedès- TASQUES: Escombrar 
o netejar amb aspiradora, netejar i encerar terres, mobles i 

altres estris d'oficina, etc. REQUISITS: formació bàsica, 
experiència en neteja, carnet de conduir o disponibilitat de 

mobilitat fins a polígon industrial. HORARI: 3h setmanals (2 dies 
a la setmana). 

292019 

OPERADOR CENTRAL RECEPTORAD'ALARMES - Vilafranca del 
Penedès. TASQUES: Gestió de senyals d'larmes, gestió remota 

de video gravadors y video verificació. Servei tècnic: gestió 
tècnica i bidireccional. Atenció telèfonica als clients per la 

tramitació d'incidències. Tasques administratives derIvades del 
lloc de treball. REQUISITS: Cotxe obligatori. ESO. Microsoft office 

nivell mig. Català i castellà Nadiu. Angles i francès valorable. 
S'OFEREIX: Torns rotatius, 40 hores setmanals. contracte 

temporal amb possibilitat de convertir-se en indefinit. 



       OFERTES DE 10 GENER 2020 

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 

291686 

DISSENYADOR PÀGINES WEB - Vilafranca del Penedès. 
REQUISITS: Estudis de disseny de pàgines web. Experiència 

demostrable. Català i castellà nivell alt. Microsoft office nivell 
alt.TASQUES: Disseny i creació de la pàgina web de l'empresa. 

Manteniment, gestió i venda on line. S'OFEREIX: Contracte de 3 
mesos amb possibilitat de convertir-se en fixe. 40 hores 

setmanals dins la franja horària de dll a ds de 10:00h a 13:00h i 
de 16:30h a 20:30h. INCORPORACIÓ IMMEDIATA 

291672 

PEÓ INSTAL·LADOR/ MUNTADOR -TÈCNIC INSTAL·LADOR/ 
MUNTADOR - Viafranca del Penedès. REQUISITS: Es valorarà 
Grau mig o superior en electricitat o electrònica i PRL Nivell 

Bàsic 60 h. Es valorarà carnet de conduir. TASQUES: segons el 
perfil, es faran tasques d'obra civil, cablejat, entroncaments de 
coure i FO, Instal·lació i muntatge d'elements de senyalització 

ferroviària. S'OFEREIX: Contracte d'obra i servei. INCORPORACIÓ 
2ª QUINZENA DE FEBER 

291560 

OPERARI DE PRODUCCIÓ - Alt Penedès - TASQUES: operari de 
producció per empresa de paper i cartró. Alimentació de 

màquina, conducció, preparació de comandes, tasques de 
premses,plegat i control de producció. REQUISITS: carnet de 

conduir i vehicle propi, formació mínima de ESO, català i castellà 
alt, obligatori experiència en tasques de producció.HORARI: 

Disponibilitat horària. 

291557 

ADMINISTRATIU/VA D'EXPORTACIÓ - Olèrdola- TASQUES: 
administrativa en el departament d'exportació per empresa de 

mobles. Gestió de comandes, facturació, cartes de crèdit, 
incoterms, etc. REQUISITS: formació en l'àmbit administratiu, 
català, castellà i anglès alt, valorable altres idiomes, ofimàtica 

nivell alt, experiència mínima de dos anys en exportació. Carnet 
de conduir i vehicle propi. HORARI: 40 hores setmanals, 

contracte indefinit. 
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Número de oferta Tasques a desenvolupar 

291517 

ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE - Vilafranca del Penedès- 
TASQUES: Suport als processos administratius comptables de 

l'organització. Factures,Préstecs 
Subvencions,Amortitzacions,Aportacions de capital,Caixes 

d'efectiu Assegurances,Impostos,Seguretat 
Social,Nòmines,Conciliacions bancàries,auditoria (interna i 
externa),Atenció telefònica de l'oficina- REQUISITS: Marc 

normatiu,Programes Sage 200c o Sage Murano; Microsoft Office 
especialment nivell avançat d'Excel (anàlisis de dades 

comptables, elaboració d'informes, exportació de dades, taules 
dinàmiques) 

291513 

Paleta oficial de 2ª - Vilafranca del Penedès - Vilafranca del 
Penedès- TASQUES: tasques pròpies de peó de la construcció. 

REQUISITS: formació bàsica, català i castellà, carnet de conduir i 
vehicle propi. Imprescindible formació de 20h en PRL. HORARI: 

jornada 40h setmanals de dill a div de 08h a 16h. 

291476 

Paleta Oficial 1a - Vilafranca del Penedès- TASQUES: tasques 
pròpies de paleteria amb interpretació de planells i instruccions. 

REQUISITS: formació bàsica, català i castellà alt, carnet de 
conduir i vehicle, formació en PRL 20 hores obligatori. 

CONTRACTE: contracte temporal. 

291397 

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. 

291362 

AGENT COMERCIAL D'IMMOBILIÀRIA - Vilafranca del Penedès - 
Captació i manteniment de cartera de clients de l'empresa. 

Compra-venda d'immobles. Cerca de producte. Gestió 
d'immobles. REQUISITS: Formació secundària, idioma català i 
castellà nivell alt, disponibilitat horària, informàtica nivell mig. 

S'OFEREIX: Contracte temporal de 6 mesos amb possibilitat 
d'indefinit, Horari de 09:30h a 14h i de 16:00h a 07:30h. 

INCORPORACIÓ GENER 
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Número de oferta Tasques a desenvolupar 

291302 

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 Febrer 
2020 

291256 

ENCARREGAT DE NETEJA VIÀRIA - Alt Penedès. TASQUES: 
Planificació i supervisió dels treballs setmanals de neteja viària,, 
coordinació del personal al càrrec, gestió de material, gestió de 
documentació, atenció als clients, substitució dels maquinistes 

en casos puntuals (baixes), ajudar en els treballs de neteja 
principalment en les festes majors (bufar, netejar amb aigua a 

pressió, canviar papereres, recollida de residus...). REQUISITS: Es 
valorarà experiència amb màquines ecombradores tipus HAKO o 

AEBI MFH. Carnet de conduir B anterior al 2009 o carnet C i 
vehicle propi. 

291193 

ESTILISTA - Sant Quintí de Mediona. TASQUES: Rentar i assecar 
cabells, posar tints, tracte amb els clients. REQUISITS: Cotxe. 

Estudis de perruqueria. Un any d'experiència. S'OFEREIX: Horaris 
de dm a dv de 15h a 19h i ds de 9h A 13h. 20 hores setmanals. 

Contracte indefinit. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

291174 

COMPTABLE -Santa Fe del Penedès. TASQUES: Comptabilitat, 
administració i gestió comercial. REQUISITS: 1 any d'experiència. 

Grau de formació específica de comptabilitat i administració. 
Català i castellà nivell alt. Anglès nivell mig. Paquet Office nivell 
alt. Es valoraran coneixements de Isafact i Isaconta. S'OFEREIX: 

Contracte temporal a valorar amb possibilitat de convertir-se en 
indefinit. De 8h a 14h amb possibilitat de fer jornada sencera. 

INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 
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Número de oferta Tasques a desenvolupar 

291162 

COMERCIAL/ADMINISTRATIU -Subirats. TASQUES: Incorporació 
a l'equip comercial/administratiu i suport al departament 
logístic i a la resta de l'equip en cas de necessitat. Suport a 
l'equip comercial : Atenció al client (trucades telefoniques i 

correu electrònic). Gestió de comandes (introducció, 
confirmació i seguiment en el sistema). Facturació (Seguiment 

pagament de proformes i factures pendents). Expedicions 
(Tràmit d'albarans, enviaments i seguiments d'entrega). Stocks 

(inventari i control d'stoc en el sistema). 

290938 

TÈCNIC/A DE MANTENIMENT - Zona Alt Penedès- TASQUES: 
manteniment i reparació de màquines, equips i instal·lacions 

mecàniques, suport en la fabricació i muntatge de noves 
màquines, realitzar reajustaments en peces, maquinaria o eines 

per garantir el seu correcte funcionament, etc. REQUISITS: 
formació de grau mig o superior en mecànica o 

electromecànica, coneixements de manteniment industrial i 
fabricació mecànica, carnet de conduir i vehicle propi, 

experiència en l'ocupació, català i castellà alt.HORARI: dill a div 
9h a14h i 15h a 18h. 

290921 

MOSSO DE MAGATZEM i TRANSPORTISTA AMB CARNET C i ADR 
- Empresa de les rodalies de Vilafranca del Penedès - REQUISITS: 

Tenir permís de conduir i ADR (matèries perilloses), català i 
castellà parlats correctament. Vehicle propi per desplaçar-se a la 

feina S'OFEREIX: Jornada completa partida, de dilluns a 
divendres de 8h a 14h i de 16h a 18h. Sou a convenir. 

INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

290904 

COMERCIAL sector Noves Tecnologies - Zona Alt Penedès- 
TASQUES: atenció i captació de nous clients. Informació i 

assessorament dels serveis, visites comercials, ofertes, etc. 
REQUISITS: nivell de formació mig, català i castellà alt, ofimàtica 
alt, carnet de conduir i vehicle propi. Experiència en atenció al 
client i tasques comercials. HORARI. mitja jornada de 20 hores 

amb possibilitats d'ampliar. 
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Número de oferta Tasques a desenvolupar 

290052 

CAMBRER/A - Vilafranca del Penedès. TASQUES: Les pròpies 
d¿un cambrer de sala; neteja, preparació i manteniment tant de 
la sala como dels elements d¿aquesta ( neveres, coberts, gots). 
Preparació i servei de begudes. Atenció i servei als clients del 

menjar preparat a cuina. REQUISITS: 1 any d'experiència, català i 
castellà nivell alt obligatori, anglès i francès valorable, carnet de 

manipulació d'aliments. S'OFEREIX: Horari de dimarts a 
diumenge migdia, de 30 a 40 h. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

 


