
OFERTES DEL 12 ABRIL 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 

280177 

NETEJADOR/A - Alt Penedès . TASQUES: Conduir la furgoneta de 
l'empresa, realitzar treballs de neteja en general, cap d'obra i vidres. 
REQUISITS: Obligatori experiència en la ocupació. Carnet de conduir B 
obligatori, vehicle propi valorable, català nivell mig, castellà alt .S'OFEREIX: 
25 hores setmanals de dilluns a dissabte. Contracte temporal a temps 
parcial de 3 mesos. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

280109 

SOLDADOR/A - Rodalies Vilafranca. REQUISITS: 2 anys experiència 
obligatori. Vehicle per arribar a la feina. S'OFEREIX: Contracte d'obra i 
servei de 3 mesos amb possibilitat d'indefinit. Horaris de dll a dv de 08h a 
13h i de 15h a 19h. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

280101 

CAMIONER/A - Empresa de Vilafranca del Penedès. REQUISITS: Carnet C1 
obligatori, català i/o castellà. Es valorarà experiència en camió i camió 
grua. S'OFEREIX: Contracte de substitució. 160 h mensuals. . Horari de dll a 
dv de 08h a 13h i de 15h a 18h. Dissabtes (1 dissabte cada 4). 
INCORPORACIÓ IMMEDIATA 
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280077 

OFICIAL DE FUSTERIA - Llorenç del Penedès -TASQUES: serrar panells, 
chapar melamina, premsar portes, encolar plaques de paviment tècnic, 
fresar panells a CNC per posterior muntatge de cabines sanitàries i 
taquilles, etc. Cal portar maquinaria seccionadora, chapadora, CNC, 
premsa, encoladora, etc. REQUISITS: català i castellà mig, carnet de 
conduir i vehicle obligatori, experiència en conducció de maquinària gran i 
fusteria industrial. Es valorarà carnet de conduir. HORARI: torns de m (6h a 
14h) o T (14h a 22h). 

280005 

OPERARI/A DE NETEJA - Vilafranca del Penedès- TASQUES: neteja de 
mercat amb el maneig de fregadores per la neteja dels sòls, WC, oficines, 
etc. REQUISITS: formació bàsica, català i castellà mig, imprescindible 
experiència en neteja. HORARI: Contracte per substitució del 29/14/2019 
ak 21/05/2019. Dilluns de 7 a 17h i de Dimarts a Dissabte de 7 a 11h i de 
13 a 15h. IMPRESCINDIBLE CERTIFICAT DE DISCAPACITAT. 

279837 

OPERARI INDUSTRIAL QUÍMIC amb DISCAPACITAT - Vilafranca del Penedès 
- TASQUES: realització de tasques de fabricació de pintures seguint els 
procediments i les instruccions indicades mitjançant la utilització segura 
de les eines i maquinària envasar i etiquetar el producte acabat. 
REQUISITS:'estudis FP o CFGM, valorable relacionat amb el sector químic. 
Valorable experiència laboral en empresa industrial. Català i Castellà mig, 
ofimàtica mig, carnet de conduir i vehicle propi. HORARI: dill a div torns de 
matí/tarda/nit.Contracte de 3 mesos amb possibilitat de pròrroga. 
INCORPORACIÓ IMMEDIATA 

279831 

8 OPERARIS/A INDUSTRIAL SECTOR QUÍMIC - Vilafranca del Penedès - 
TASQUES: realització de tasques de fabricació de pintures seguint els 
procediments i les instruccions indicades mitjançant la utilització segura 
de les eines i maquinària,envasar i etiquetar el producte acabat. 
REQUISITS: estudis FP o CFGM, valorable relacionat amb el sector químic. 
Valorable experiència laboral en empresa industrial. Català i Castellà mig, 
ofimàtica mig, carnet de conduir i vehicle propi. HORARI: dill a div torns de 
matí/tarda/nit.Contracte de 3 mesos amb possibilitat de pròrroga. 
INCORPORACIÓ IMMEDIATA 

279796 

AUXILIAR DE CLÍNICA DENTAL - Vilafranca del Penedès- TASQUES : 
Concertar i confirmar les cites mèdiques i transmetre missatges al 
personal mèdic i als pacients. Compilar, enregistrar i revisar històries, 
informes, documents i correspondència de caràcter mèdic.Entrevistar els 
pacients per emplenar formularis, documents i històries 
mèdiques.REQUISITS: valorable formació relacionada amb l'àmbit sanitari, 
Català i Castellà alt, informàtica alt, imprescindible experiència en 
ocupació similar mínim 2 anys. HORARI: Inicial de tardes amb incorporació 
a jornada complerta. 
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279778 

BARBER/A - Vilafranca del Penedès- TASQUES: tallar, rentar, tenyir, afaitar 
o retallar barba i bigoti, pentinar, aplicar tractaments, atenció al client, 
donar cites i assessorament. REQUISITS: formació relacionada amb 
perruqueria, català i castellà alt i bon domini informàtic. Imprescindible 
experiència desmostrable amb l'ocupació mínim 3 anys. HORARI: a 
convenir i flexible. 

279641 

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. 

279556 

PINTOR/A OFICIAL 2a o 1a - Empresa de les rodalies de Vilafranca del 
Penedès - REQUISITS:Tenir experiència (mínima de 5 anys), PRL 20 h sector 
Pintors, vehicle propi, català i castellà - S'OFEREIX: Contracte temporal, 
jornada completa de dilluns a divendres, horari partit, possibilitat de 
contracte indefinit. Sou, horari a convenir. INCORPORACIÓ IMMEDIATA 

279433 

TÈCNIC/A EN ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA - GEROCULTOR - Olesa de 
Bonesvalls- TASQUES: Assistir i cuidar a les persones usuàries a les AVD, 
higiene personal dels residents, canvis posturals,etc. REQUISITS: Formació 
de GFGS o similar en àmbit sociosanitari, experiència en l'ocupació, català 
i castellà alt, ofimàtica nivell mig. Carnet de conduir i vehicle propi 
obligatori. HORARI: de 09h a 21h setmanes alternes de DL-DX-DS-DG // 
DM-DJ-DV. Contracte temporal 3 mesos. 

279321 

ENGINYER DE PONS I CAMINS - Alt Penedès.TASQUES: Gestió de licitació 
d'obres, preparació de pressupostos, buscar nous clients, control d'obres, 
etc. REQUISITS: Formació i experiència (mínim 1 any) en l'àmbit de la 
construcció. Coneixements de word i Excel valorable. Es valorarà tenir 
coneixements de de sistemes informàtics de teledetecció (SIG). Carnet de 
conduir B i cotxe obligatori. Català i castellà obligatoris. Es valoraran altres 
idiomes. 

279199 

AUXILIAR DE CARNISSERIA - Olèrdola TASQUES: Manejar els productes 
frescos de la carnisseria, garantint la seva reposició. Orientació al client i 
atenció personalitzada.REQUISITS: ESO o similar Obligatori. Castellà parlat 
correctament obligatori. Experiència valorable. Cotxe obligatori. 
S'OFEREIX: Horari rotatiu matí i tarda. Contracte eventual. INCORPORACIÓ 
ABRIL. 
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279150 

APRENENT DE LAMPISTA - Vilafranca del Penedès. TASQUES: Lampisteria 
amb general. REQUISITS OBLIGATORIS: FPI electricitat i electrònica. 
Paquet Office nivell mig. Disponibilitat de cotxe. Català i castellà nivell alt. 
S'OFEREIX: Horari de dilluns a divendres de 8h a 13h i de 15h a 19h. 
Contracte en pràctiques, amb possibilitat de convertir-se en indefinit. Sou 
segons conveni col.lectiu. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

279136 

LAMPISTA - Vilafranca del Penedès. TASQUES: Lampisteria amb general. 
REQUISITS OBLIGATORIS: Cicle Formatiu de Grau Superior/FPII. 5 anys 
d'experiència. Paquet Office nivell mig. Disponibilitat de cotxe. Català i 
castellà nivell alt. S'OFEREIX: Horari de dilluns a divendres de 8h a 13h i de 
15h a 19h. 45 hores setmanals. Contracte temporal amb possibilitat de 
convertir-se en indefinit. Sou segons conveni col.lectiu. INCORPORACIÓ 
IMMEDIATA. 

278781 

COMERCIAL - Zona Catalunya. TASQUES: Fidelització i ampliació plantilla 
de clients. REQUISITS OBLIGATORIS: Grau superior de mecanització i/o 
Enginyeria tècnica mecànica. De 3 a 5 anys d'experiència com a comercial 
en el ram metal·lúrgic. Idiomes : Català , castellà i anglès. Ofimàtica nivell 
mig. S'OFEREIX: Contracte indefinit amb un any de prova. Flexibilitat 
horària de dilluns a divendres. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

278613 

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. 

278375 

OPERARI/A D'AIGÜES - Vilafranca del Penedès - TASQUES: Operari/a 
d'explotació de xarxes d'aigua. Manteniment de les instal·lacions, 
resolució d'incidències, control de processos, obra pública, etc. REQUISITS: 
formació d'electricitat, mecànica, obra o construcció, Català i Castellà alt, 
carnet de conduir i vehicle propi, disponibilitat per fer torns de guàrdies. 
Important experiència en l'ocupació (construcció o instal·lacions d'aigua). 
HORARI I SOU A CONCRETAR. Contracte INDEFINIT. 

278347 

ENGINYER TÈCNIC i/o ARQUITECTE TÈCNIC en obra civil - Vilafranca del 
Penedès. TASQUES: Cap d'Obra. Tasques de gestió i control d'obra. 
REQUISITS: Títol universitari obligatori. Es valorarà formació amb 
prevenció de riscs laborals. Català i castellà nivell C obligatori. Angles nivell 
mig valorable. Paquet Office nivell alt. Domini de TCQ, Autocad i Microsoft 
Project. Carnet de conduir B. Vehicle propi valorable. S'OFEREIX: Contracte 
indefinit. Horari de 08:30h a 13:30h i de 15:00h a 18:30h de dilluns a 
divendres. Total 40 h setmanals.INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 
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278181 

ADMINISTRATIU/VA COMERCIAL - La Granada - TASQUES : Suport a l'equip 
de vendes, gestió de clients, documentació i seguiment d'incidències. Ús 
de programes ERP, CRM. Registres i arxiu, atenció telefònica al client 
internacional. Suport a direcció.REQUISITS OBLIGATORIS : català, anglès i 
francès alt. Formació de CGFS o similar en comerç internacional i 
administració. Mínim 3 anys d'experiència en lloc similar. REQUISITS 
VALORABLES: Coneixement en màrqueting digital i experiència en el 
sector de maquinaries. HORARI: dill a dij 08.30 a 14h i de 15h i Div de 
08:30 a 14:30h. CONTRACTE ESTABLE. 

278158 

MECÀNIC DE MANTENIMENT INDUSTRIAL - Les Cabanyes- TASQUES: 
Oficial de 1ª de mecànic de manteniment industrial per indústria amb 
nocions de soldadura. Manteniment de maquinària, instal·lacions, 
reparacions, etc. REQUISITS OBLIGATORIS: formació de CFGM de 
manteniment industrial o similar, experiència en l'ocupació i experiència 
amb Soldadura. Valorable experiència en Cales o Canteres .Català i 
Castellà alt, ofimàtica alt, carnet de conduir i vehicle propi. HORARI: a 
determinar. Contracte indefinit. Incorporació immediata. 

 


