
       OFERTES DEL 13 SETEMBRE 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 

287374 

OFICIAL 2º METALL - Santa Margarida i Monjos. TASQUES: Fabricació i 
muntatge de sòcols inox segons normativa. REQUISITS: 24 mesos 
d'experiència i PRL 20h. obligatori. Valorable carnet de carretoner, TPC 
i vehicle propi, català i castellà nivell mig. S'OFEREIX: Contracte 
indefinit. Horari de 08:00h a 13:30h i de 15:00h a 17:30h. 

287368 

OFICIAL 2ª CONSTRUCCIÓ - Santa Margarida i Monjos. TASQUES: 
Instal·lació de panells frigorífics , fabricació de túnels de congelació 
construcció de sales blanques. REQUSITS: Experiència de 24 mesos, PRL 
20h I cotxe obligatori. Es valorarà, català i castellà nivell mig, TPC i 
carnet de carretoner. S'OFEREIX: Contracte indefinit. Horari de 8:00h a 
13:30h i de 15:00h a 17:30h. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

287221 

MUNTADOR PANELLS FRIGORÍFICS/ ELECTRICISTA -Santa Margarida i 
Monjos. TASQUES: Muntatge de panells frigorífics, túnels de 
congelació, sales blanques, grans superfícies, 
dessecadors...REQUISITS:Persona entre 25 i 35 anys. 24 mesos 
d'experiència en ocupació similar i/o formació electricitat i electrònica. 
Oficial de 2ª. PRL 20 h. construcció/ metall/ electricista, vehicle propi, 
català i castellà nivell bàsic. S'OFEREIX: Contracte indefinit, jornada 
completa 40 hores setmanals, horari partit, de dilluns a divendres, sou 
segons conveni. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 



       OFERTES DEL 13 SETEMBRE 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 

 

 

287205 

MOSSO DE MAGATZEM - Olèrdola - TASQUES:preparació de comandes, 
revisió d'entrades dels paquets, col·locació de material, control 
d'estocs, etc. REQUISTS: experiència en l'ocupació, carnet de conduir i 
vehicle, català, castellà alt i coneixements d'Anglès, valorable carnet de 
carretoner. HORARI: dilluns a divendres de 10h a 18h. Contracte 
temporal amb possibilitats d'indefinit. 

287150 

CAMBRER/A - Restaurant Vilafranca del Penedès - TASQUES: atendre i 
servir clients de bar restaurant, neteja de taules i preparació de sala, 
suport a barra, etc. REQUISITS: Català i Castellà alt, experiència 
demostrable en l'ocupació mínim dos anys, valorable formació en 
hostaleria. HORARI: torns de matí o tarda de dijous a dimarts. 
Incorporació immediata. 

287148 

Ajudant de cuina - Restaurant Vilafranca del Penedès - TASQUES: 
neteja de cuina, preparació d'aliments, muntatge de plats, suport al 
xef, etc. REQUISITS: experiència mínima de dos anys com ajudant de 
cuina, català i castellà alt. Valorable formació relacionada amb 
hostaleria. HORARI: torns de matí o tarda de dijous a dimarts. 
Incorporació immediata i contracte estable. 

287132 

AGENT DE VIATGES - Vilafranca del Penedès - TASQUES: Creació i 
organització de viatges de mitja i llarga distància, seguiment del 
pressupost i la venda. Atenció al públic i gestió de documentació. 
Disponibilitat per viatjar de manera puntual. REQUISITS: CFGS en 
agència de viatges o Grau en Turisme. Català, castellà i Anglès alt. 
Valorable experiència en l'ocupació. HORARI: 20h setmanals dill a div 
de 15h a 19h. 

286955 

MOSSO DE MAGATZEM - Zona Alt Penedès. TASQUES:tasques de 
magatzem en centre logístic.Distribució de material, preparació de 
comandes, organització de productes, càrrega i descàrrega, etc.Es 
requereix esforç físic. HORARI : torn de tarda o nit. Jornada de 40 hores 
setmanals de dilluns a dissabte.REQUISITS: Formació bàsica.Català i 
Castellà Incorporació immediata i contracte estable. 

286875 

4 Peons Agrícoles campanya de Verema - Inici 9 de setembre , Sant 
Pere Molanta. Valorable Cotxe, no imprescindible. Jornada de 8 hores 
diàries. 

286862 

3 PEONS AGRÍCOLES - Zona Alt Penedès - Campanya de verema. Horari: 
40h setmanals, unes tres setmanes aproximadament. Requisits: cotxe i 
carnet de conduir important, experiència i idioma català o castellà. 
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286816 

MOSSO/A DE MAGATZEM - La Granada. TASQUES: Organitzar i 
controlar la recepció i l'expedició de mercaderies i portar els registres 
pertinents. Portar l'inventari de les existències, verificar les entrades i 
sortides, avaluar les necessitats i fer comandes, etc. REQUISITS: 
formació ESO o nivell mig, Català i Castellà mig, imprescindible CARNET 
DE CARRETONER i experiència i vehicle propi. Valorable experiència en 
l'ocupació. HORARI: 40h setmanals, horari ajustable. CONTRACTE PER 
TEMPORADA 3 MESOS. Incorporació immediata. 

286815 

REPARTIDOR/A - La Granada TASQUES : repartidor de producte 
alimentari (begudes), contacte amb clients, comandes, etc. REQUISITS: 
carnet de conduir i vehicle propi, català i castellà alt, informàtica mig, 
formació a nivell mig i valorable experiència en l'ocupació . HORARI: 
40h setmanals horari ajustable. CONTRACTE PER TEMPORADA 3 
MESOS. Incorporació immediata. 

286627 

Peons agrícoles Alt Penedès - Campanya de Verema durant el mes de 
setembre. Horaris segons necessitats del client. Salari 7.25b/h. 
REQUISITS: Català i Castellà alt, important permís de conduir i cotxe, 
disponibilitat per treballar en diferents horaris i dies durant la 
campanya. Disponibilitat immediata. 

286554 

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 

286518 

RESPONSABLE DE MANTENIMENT - Llorenç del Penedès. TASQUES: Un 
cop superat el període de formació serà el responsable de realitzar els 
canvis de format, ajustar equips d'envasar, etiquetar, de les diferents 
línies envasadores d'aerosols. També haurà de gestionar part del 
manteniment preventiu/correctiu de les instal·lacions. Per tant, es 
requereix de certs coneixements en mecànica, electricitat, neumàtica, 
hidràulica, però sobretot es requereix facilitat de motivar i treballar en 
equip. 

286489 

AJUDANT DE PIZZERIA - Vilafranca del Penedès. TASQUES: Donar 
suport al pizzer/era. REQUISITS: persona jove. Català i/o castellà. 
S'OFEREIX: Contracte d'obra i servei de 3 mesos amb possibilitat de 
renovació. Horari divendres i dissabtes de 20 h. a 23 h. INCORPORACIÓ 
IMMEDIATA. 
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286465 

VENEDOR/A- Vilafranca i Sant Martí Sarroca. TASQUES: Funcions de 
venedor, treball amb l'equip de carnisseria realitzant tasques de 
venedor/a, a més d'encarregar-se del manteniment de l'ordre i neteja 
del centre de treball. REQUISITS: Obligatori català i castellà. Experiència 
en atenció al client. Es necessita disponibilitat horària. S'OFEREIX: 
Contracte de 6 mesos. Horaris partits de 08h. a 14h. i de 17h a 21:30h 
(no cada dia) , possibilitat de treballar el diumenge pel matí de forma 
rotativa. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

286386 

PEÓ AGRÍCOLA - Rodalies Vilafranca.TASQUES: Verema. REQUISITS: 
Cotxe obligatori. Experiència en tasques vitivinícoles obligatori.Català 
i/o castellà. S'OFEREIX: Contracte d'obra i servei. Horari de 08 h a 13 h i 
de 15 h a 18h. INCORPORACIÓ INICI CAMPANYA. 

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 Font-rubí. 
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 aptitud del 
candidat.Contracte Indefinit. 

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. 

 


