
       OFERTES DE 21 FEBRER 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 dimecres 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 

294106 TÈCNIC/A EN JARDINERA - Vilafranca del Penedès - TASQUES: 
Servei de neteja i manteniment de parcs, jardins i zones verdes. 
Supervisió i control de les feines de l'equip de treball, gestió de 

recursos, coordinació amb el cap de servei,etc. REQUISITS: 
formació àmbit jardineria o gestió d'espais, experiència en lloc 

similar, carnet de conduir i vehicle, català i castellà alt i bon 
domini informàtic, valorable experiència sector social. HORARI: 

dill a div de 07:30 a 17h (flexible). Contracte de 6 mesos amb 
període de prova 1 mes. 

294093 COORDINADOR/A DE SERVEIS DE CONSERGERIA - Vilafranca del 
Penedès- TASQUES: coordinació, servei i control del equip 

personal de consergeria, interlocució entre clients i empresa, 
programacions i supervisió del equip de treball, acompanyament 

en els itineraris de cada persona, etc. REQUISITS: formació de 
nivell mig, català i castellà alt, ofimàtica alt, carnet de conduir i 
vehicle propi,coneixements en l'organització d'espais esportius, 
experiència en manteniment d'instal·lacions. HORARI: dill a div 
de 8h a 14h i de 16:30 a 22:30h, diss 8 a 14h i 16h a 20h i dium 

8:30 a 14h (a pactar) 
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294003 PERRUQUER/A - 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. 

293920 RESPONSABLE D'ESDEVENIMENTS - Vilafranca del Penedès- 
TASQUES: organització, gestió, i iniciativa en la creació 

d’esdeveniments dins el sector hoteler. Projecció de noves idees, 
realització d'activitats d'impacte, supervisió, etc. REQUISITS: 

Diplomatura o CFGM relacionat amb l'àmbit de la gestió i 
organització de esdeveniments, català, castellà i anglès a nivell 
alt, carnet de conduir i vehicle, informàtica alt. HORARI: Dill a 

diumg 40hores setmanals( 2 festius enmig). 

293916 MAITRE - Vilafranca del Penedès - Supervisió i control de la Sala 
de menjador, gestió d'equip de cambrers, reserva de clients, 

organització d'espais, etc. REQUISITS: CFGM o similar relacionat 
amb l'àmbit d'hosteleria, català i castellà alt i Anglès Mig 

valorable. Bon domini informàtic. Carnet de cotxe i vehicle. 
HORARI: Dilluns a diumenge 40hores setmanals (2 dies festius 

enmig) 

293866 MECÀNIC - Santa Margarida i Monjos. TASQUES: Electromecànic 
de vehicles industrials. Totes les tasques necessàries per la 

reparació de camions i remolcs. Mecànica, elèctrica o 
pneumàtica. Diagnosis de avaries, manteniments, frens, 

embragues, sistema pneumàtic del vehicle...REQUISITS: Formació 
continua per estar al dia de les noves tecnologies. Coneixements 
bàsics d'informàtica. ESO obligatori. Cotxe Obligatori. S'OFEREIX: 
De 9h a 13h i de 15:00h a 19:00h. 40 hores setmanals. Contracte 

temporal amb possibilitat de convertir-se en indefinit. Sou 
segons aptituds. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

293855 ADJUNT A DIRECCIÓ TÈCNICA - CAP D'OBRA - Alt Penedès. 
TASQUES: Responsable de coordinar i dirigir projectes 

d'instal·lació - manteniment industrial i noves construccions. 
Gestió equip: planificació i organització de tasques, supervisió i 

detecció de necessitats formatives...Seguiment projectes: 
compliment terminis d'entrega, pressupostos, resolució 

incidències, compra materials...Visites comercials a casa del 
client. Coordinació amb els departaments de comptabilitat, 

administració, magatzem...REQUISITS: Cicle formatiu grau mitjà / 
FP1. Electricitat, electrònica, manteniment industrial. 
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293615 CUINER/A - Castellví de la Marca. TASQUES: Confeccionar, 
preparar i cuinar aliments. Coordinar treball de l'ajudant de 

cuina. REQUISITS: Formació valorable en l'àmbit de la cuina i/o 
experiència mínima de 3 anys en lloc similar. Cal tenir 

coneixements dels processos de treball dins la cuina. Nivell alt de 
català i/o castellà. . Cal disposar de vehicle propi per anar a la 

feina. S'OFEREIX: Caps de setmana i festius de 10h a 17h 
(extensible a les 20h). Contracte temporal amb possibilitat de 

convertir-se en indefinit. INCORPORACIÓ IMMEDIATA 

293420 ADMINISTRATIU/VA TÈCNIC/A - Vilafranca del Penedès. 
TASQUES: Departament Llibres i Gestió: Conèixer i detectar les 

necessitats del clients per poder detectar les necessitats del 
client i oferir els millors resultats; Analitzar introduir i verificar les 

dades dels clients. Verificar i presentar la documentació oficial 
del client. Visitar, conèixer, resoldre anomalies i detectar 

necessitats futures del negoci dels clients. Saber extrapolar el 
coneixement del sector i clients individuals a la resta de 

col·lectiu. Conèixer tots els productes i serveis de l'E. per fer 
venda creuada als clients. 

293355 CUINER - Sant Martí Sarroca - TASQUES:Confeccionar menús i 
preparar i cuinar aliments. Planificar, supervisar i coordinar el 

treball dels auxiliars de cuina. Comprovar la qualitat dels 
aliments, receptes, etc. REQUISITS: formació valorable en l'àmbit 

de cuina, necessària experiència mínima de dos anys en lloc 
similar, català i castellà alt, carnet de conduir i vehicle propi. 
HORARI: dill a diumg de 08:30 a 16:30 amb dies de descans 

alterns. 

293353 PSICÒLEG/A-PSICOPEDAGOG/A - Vilafranca del Penedès. 
TASQUES: Fer reforç escolar des de primària fins a Batxillerat , a 

més de les reeducacions/ intervencions psicopedagògiques. 
REQUISITS: Llicenciatura/Grau. Castellà i català nadiu. Anglès 

advanced. Cotxe. S'OFEREIX: Contracte temporal amb possibilitat 
de convertir-se en indefinit. De dilluns a divendres de 16:30h a 

20:30h. 20 hores setmanals. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 
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293337 COMERCIAL DIGITAL- Olèrdola. TASQUES: Actualitzar i mantenir 
al dia el comerç digital.: Webs, landing pages, reds socials, canals 
de venda online...REQUISITS: Cotxe propi, Word , Excel i Power 
Point nivell avançat, Acces nivell mig, Outlook nivell molt alt/ 
expert. Programes de disseny (ilustrator, Photoshop, Google 
Sketshup nivell avançat. Domini de les xarxes socials, Landing 

pages, webs...Català i Francès B2. S'OFEREIX: Contracte temporal 
amb possibilitat de convertir-se en indefinit. De dilluns a dissabte 

de 09h. a 13h. Salari a convenir segons conveni sidero-
metal·lúrgica. 

293315 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: Carnet de conduir i vehicle de l'empresa. Experiència 

amb reparacions d'aigua i electricitat. Català i/o castellà. 
S'OFEREIX: 8 hores setmanals. Contracte de 3 mesos d'obra i 

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

293193 Manteniment industrial- Sant Cugat Sesgarrigues - TASQUES: 
Ajustar, reparar i substituir peces i cables desgastats i 

defectuosos, i mantenir màquines, equips i instruments. Ocupar-
se de tasques de muntatges nous, funcionament en manera de 

prova i ajust d'equips. Mantenir registres dels treballs de 
reparació i manteniment. REQUISITS: CFGM d'electromecànica o 
similar, carnet de conduir i vehicle propi, ofimàtica nivell mig per 
entrar dades i registres. Important experiència en feina similar. 
Valorable formació en legionel·la.HORARI: Dill a div de 8-13 i de 

14 a 17h. Contracte estable 

293049 MECÀNIC - Rodalies Vilafranca. TASQUES: Diagnosticar, reparar I 
ajustar diferents tipus de maquinaria agrícola, instal·lacions i 
elements mecànics. Muntatge, instal·lació, posada en marxa i 

reparació de maquinaria agrícola. REQUISITS: Experiència 
demostrable.Es valorarà formació. Català i/o castellà obligatori. 
Medi de transport per arribar a la Feina. S'OFEREIX: Contracte 
temporal amb possibilitats de convertir-se en indefinit. Horaris 

de 09h a 13h i de 15h a 19h. 40 hores setmanals. 
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292972 PERSONAL DE NETEJA - Santa Oliva. TASQUES: Reforç per neteja 
al tren de rentat. REQUISITS: Experiència en neteja en espais de 
cuina. Batxillerat. Manipulació d'aliments valorable. Català i/o 

castellà, nivell valorable. Vehicle propi per anar a la feina. 
S'OFEREIX: Contracte temporal de 3 mesos amb possibilitat de 

convertir-se en indefinit. 4 hores diàries, 20 hores a la setmana. 
INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

292743 LAMPISTA - Vilafranca del Penedès. TASQUES: Treballs de 
lampisteria general i manteniment de vivendes. REQUISITS 

OBLIGATORIS: 24 mesos d'experiència, Cicle Formatiu de Grau 
mitjà/FP1. Cotxe. Castellà nadiu. Es valorarà català. S'OFEREIX: 

Contracte temporal amb possibilitat de convertir-se en indefinit. 
Sou segons conveni. Horari de 09:00h a 18:30h. INCORPORACIÓ 

IMMEDIATA. 

292615 Arquitecte superior - Vilafranca del Penedès- TASQUES: 
Inspeccionar obres i consultar els clients, la direcció i altres 

interessats per determinar el tipus, l'estil i les dimensions dels 
edificis proposats i les modificacions dels existents. Redactar 

especificacions i documents contractuals. Supervisar els treballs 
de construcció o rehabilitació. REQUISITS: llicenciatura en 

arquitectura, experiència mínima de 5 anys en l'ocupació, català i 
castellà alt, informàtica alt. HORARI: substitució per incapacitat, 

de dilluns a divendres de 08h a 15h. 

292517 TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES DE 
SEGURETAT - Vilafranca del Penedès- TASQUES: instal·lació de 

sistemes de seguretat en empreses, manteniment, control i 
supervisió d'equips. REQUISITS: valorable formació en 

electricitat, imprescindible experiència, carnet de conduir i 
vehicle obligatori, català i castellà alt. HORARI: jornada de 

40hores setmanals intensiu. Contracte d'obra i servei. 

292512 2 APRENENTS LAMPISTA (joves entre 18 i 25 anys) - Vilafranca del 
Penedès- TASQUES: aprenents per a muntatge de sistemes 
d'instal·lació de seguretat en diferents empreses. Tasques 

d'instal·lació, control, seguiment, etc. REQUISITS: formació mitja, 
carnet de conduir i vehicle propi obligatori, català i castellà alt, 

informàtica alt. No necessària experiència. Es valoraran 
competències personals i interès per a l'ofici. HORARI: 40 hores 
setmanals, jornada intensiva matins. Contracte d'obra i servei. 
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292509 CONDUCTOR DE TRIALER - Alt Penedès . TASQUES: transport de 
material zona Catalunya. Càrrega i descàrrega de mercaderies, 

distribució, rutes, etc. REQUISITS: carnet de conduir C, no 
imprescindible ADR. Català i Castellà alt. Experiència mínima 2 

anys en l'ocupació i en conducció de trailer. Valorable altre 
formació complementària. HORARI: dill a div jornada partida 40 

hores setmanals. Contracte per obra i servei. INCORPORACIÓ 
IMMEDIATA. 

 


