
       OFERTES DEL 22 D’OCTUBRE 2021 

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 del Ajuntament de Vilafranca del Penedès, cal estar inscrit a la Xarxa Xaloc, 

si encara no hi estàs, sisplau posa’t en contacte amb l’Oficina Municipal de Treball. 

Un cop estiguis donat/da d’alta podràs aplicar a aquestes ofertes accedint a la següent 

web i indicant el Nº d’oferta de feina que t’interessi: http://xaloc.diba.cat 

Degut a la situació actual provocada pel COVID-19 us atendrem 

telemàticament a través del correu omt@vilafranca.org o bé 

telefònicament: 938 172 447 

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

Número de oferta Tasques a desenvolupar 

315806 

VERIFICADOR/A DE QUALITAT DE PRODUCTE - La Granada. TASQUES: 
Verificació de qualitat del producte semi elaborat controlant que els 
materials fabricats segueixin les especificacions establertes i siguin 
qualitativament correctes. Elaborar els informes de les inspeccions 

efectuades.REQUISITS: CFGS o similar en Fabricació Mecànica, 
Mecanització o Programació de la producció en fabricació mecànica. 

Experiència mínima 1 any en tasques de verificació de qualitat de 
producte. Dominar els diferents aparells de control i mesura i les eines 

informàtiques de recollida i anàlisis de les dades obtingudes. 

315785 

PEONS AGRÍCOLES per campanya de poda - Zona Alt Penedès - 
TASQUES: tasques específiques de poda de vinya. REQUISITS: 

experiència prèvia i demostrable com a peó agrícola, molt important 
coneixements de poda tipus goyot o cordó, carnet de conduir i vehicle 
propi, nivell de castellà mig. HORARI: 40 hores setmanals en torn partit 

de dilluns a divendres 8-13h i de 14-17h. Contracte per temporada. 
Incorporació prevista per principis de novembre fins a mitjans de 

desembre. 

315756 

VENEDOR/RA DE SUPERMERCAT- Sant Martí Sarroca. TASQUES: 
Funcions de venedor, 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 entre 3 i 6 mesos. Horaris intensius i 

partits (variable), possibilitat de treballar el diumenge al matí de forma 
rotativa. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

http://xaloc.diba.cat/
mailto:omt@vilafranca.org
https://www.facebook.com/ocupacioVilafranca/?modal=admin_todo_tour
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/315806?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D315806%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/315785?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D315785%26keyword%3D%26sector%3D%26county%255B0%255D%3D3%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/315756?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D315756%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D


       OFERTES DEL 22 D’OCTUBRE 2021 

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 

Número de oferta Tasques a desenvolupar 

315716 

ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE de finques- Vilafranca del Penedès. 
TASQUES: Tasques administratives i comptabilitat de les finques que 

administrem a través d'Excel, confecció i gestió de remeses bancàries, 
conciliació bancària, gestió d'impagats i resolució d'incidències. Tracte 
amb proveïdors i clients (atenció al públic presencial i telefònicament). 
REQUISITS: CFGM d'administració o equivalent. Experiència en tasques 
administratives de 3 anys. Vehicle propi . Es valorarà experiència prèvia 
en el sector de l'administració de finques (administració de comunitats) 

i coneixements d'assegurances. S'OFEREIX: lloc estable de treball, 
contracte inicial temporal, jornada completa (de dilluns a dijous de 

09.00 a 14.00 h i de 15-18.30 h i divendres de 9-14 h) i entorn de treball 
jove i dinàmic. INCORPORACIÓ IMMEDIATA.  

315692 

ADMINISTRATIU/VA PEL DEPARTAMENT DE COMPRES I LOGISTICA AMB 
ANGLÈS- Vilafranca del Penedès. TASQUES: Reservar transport per a la 

recollida del material, gestions amb els proveïdors, solucionar 
incidències dels enviaments, cotitzar preus per a alguns clients, suport 

general. REQUISITS: Formació mínima batxillerat, nivell avançat del 
paquet Office, principalment d'excel, coneixements de gestió logística, 

transport i magatzem. Anglès i castellà nivell avançat. Es valorarà 
residència a la zona i experiència similar. S'OFEREIX: Jornada completa 
Dll-Dv: 8.30-16.30h. Contracte temporal amb possibilitats de convertir-

se en indefinit. INCORPORACIÓ PRINCIPIS DE NOVEMBRE 

315657 

TÈCNIC/A ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA - GEROCULTOR/A- Olesa de 
Bonesvalls- TASQUES: Assistir i cuidar les persones usuàries, higiene 

personal, canvis posturals, alimentació, etc. REQUISITS: Català i castellà 
nivell mig, formació en atenció sociosanitaria, o auxiliar d'infermeria o 

auxiliar en cures auxiliars d'infermeria. Valorable experiència en 
l'ocupació. Valorable vehicle propi S'OFEREIX: contracte temporal de 6 
mesos amb possibilitats de convertir-se en indefinit. HORARI torn de 

matí 09h a 21h Dll-Dc-Ds-Dg // Dm-Dj-Dv setmanes alternes. 

315646 

CONSERGE - Zona Alt Penedès. TASQUES : Fer rondes de vigilància, 
control d'accessos, enregistrament d'entrades i sortides de l'edifici. 
REQUISITS: formació nivell mig,català i castellà alt, ofimàtica mig, 

carnet de conduir i vehicle propi per desplaçar-se al lloc de treball, 
experiència en l'ocupació, valorable certificat de discapacitat. 

S'OFEREIX: horari jornada complerta i disponibilitat caps de setmana i 
festius. Es treballen caps de setmana alterns. INCORPORACIÓ 

IMMEDIATA. 

https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/315716?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D315716%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/315692?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D315692%26keyword%3D%26sector%3D%26county%255B0%255D%3D3%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/315657?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D315657%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/315646?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D315646%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
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Número de oferta Tasques a desenvolupar 

315620 

SOLDADOR/A - Lavern Subirats. TASQUES: Soldadura. Manejar 
màquines de soldadura per resistència elèctrica. Tallar peces de metall 

amb una flama de gas o un arc elèctric. Soldar peces de metall a mà 
amb soldadura fil continuo. Altres treballs de caldereria que se faran 
segon el nivell professional del operari. REQUISITS: Cal saber soldar 

amb fil. Carnet de conduir i vehicle propi, ESO. Valorable coneixements 
de torn i fresa. S'OFEREIX: Contracte temporal amb possibilitat de 

convertir-se en indefinit. 40 hores/set, De dl-dj 7:30-14 h i de 15-17:30 
h. Dv: 7:30 h a 14h . 

315617 

MOSSO DE MAGATZEM - Sant Cugat Sesgarrigues - TASQUES: Càrrega i 
descàrrega de material amb el carretó elevador, organització i 

distribució del material al magatzem també amb el carretó, control 
d'entrada i sortida de comandes, gestió d'albarans, picking, tant manual 
com amb radiofreqüència, gestió d'incidències quotidianes, tasques de 
manteniment general del lloc. REQUISITS: disponibilitat d'incorporació 

immediata, imprescindible: carnet de carretó elevador vigent, carnet de 
conduir i vehicle propi, català i castellà. S'OFEREIX: Contracte temporal 

de 3 mesos. 

315487 

COMPTABLE - La Granada. TASQUES: Gestionar la facturació de clients i 
proveïdors, comptabilitzar factures, atenció al client. REQUISITS: 

Formació mínima de CFGS en Administració. Experiència prèvia mínima 
d'un any. Anglès nivell mig-alt: B2. Domini del paquet Office, 

principalment d'Excel. Es valorarà coneixements del programa AS-400. 
S'OFEREIX: Contracte temporal de 8 mesos. Jornada completa. Horari: 

Dll-Dj: 8.30-14h 15-18h Dv: 8.30-15h. Incorporació prevista per finals de 
desembre. 

315433 

OPERARI/A DE NETEJA I BUGADERIA - Olesa de Bonesvalls. TASQUES: 
Realitzar les tasques pròpies de neteja de les habitacions i zones 

comunes (passadissos, sales d'estar, menjadors, recepció¿); realitzar les 
tasques pròpies de bugaderia, ús i atenció a la maquinària; comanda i 
recepció dels productes de neteja, etc. REQUISITS: Carnet de conduir i 

vehicle propi. Formació mínima ESO. Mínim un any d'experiència 
similar. Nivell alt de castellà. S'OFEREIX: Contracte de 6 mesos amb 

possibilitat de convertir-se en indefinit. Contracte de 39 h/setmanals. 
Horari: Dm-Dss de 8-14:30h i dll de 14:30h-21h. 

https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/315620?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D315620%26keyword%3D%26sector%3D%26county%255B0%255D%3D3%26county%255B1%255D%3D17%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/315617?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D315617%26keyword%3D%26sector%3D%26county%255B0%255D%3D3%26county%255B1%255D%3D17%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/315487?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D315487%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/315433?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D315433%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
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Número de oferta Tasques a desenvolupar 

315430 

PSICÒLEG/A - Olesa de Bonesvalls- TASQUES: Realitzar tractaments 
psicoterapèutics individuals i de grup, seguiment i avaluació de 

l'aplicació del tractament que realitzi; realitzar el programa 
d'estimulació cognitiva; fomentar la integració i participació de les 

persones usuàries a la vida del centre; participar amb l'equip 
interdisciplinar en l'elaboració de les valoracions psicològiques i en 

l'atenció dels usuaris que ho necessitin. REQUISITS: Grau en Psicologia, 
experiència mínima d'un any. S'OFEREIX: 6h setmanals. Contracte de 6 

mesos amb possibilitat de ser indefinit.Horari a determinar 

315408 

ADMINISTRATIU/VA RECURSOS HUMANS - Avinyonet del Penedès. 
TASQUES: Suport en: al Departament de RH, en la gestió de la BBDD de 
personal, en la gestió del sistema de fitxatge, en la gestió de vestuari, 
assignació de taquilles i carnets de fàbrica, en els sistemes de control 

ètic, en el canvi de ERP al Dpto de Logística. Signatura de 
documentació. Acolliment a nous treballadors. REQUISITS: Formació 
mínima CFGS Administració. 2 anys d'experiència en tasques similars. 
Carnet de conduir i vehicle propi. S'OFEREIX: Contracte temporal de 6 

mesos. Horari: Dll-Dv: 8-13 14-17 / 6-14 / 14-22h 

315181 

PERRUQUER/A - Vilafranca del Penedès. REQUISITS: Obligatori de de 
dos a tres anys d'experiència demostrable. Català i/o castellà. 

S'OFEREIX: Contracte de 6 mesos de prova prorrogable a 6 mesos amb 
possibilitat de convertir-se en indefinit. Horaris: una setmana de matí i 
una setmana de tarda (40 h setmanals). INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

315180 

ELÈCTRIC INDUSTRIAL - Avinyonet del Penedès. TASQUES: Revisió, 
construcció i reparació de quadres elèctrics, revisió motors elèctrics i 

reparació de bombes d'aigua. Nocions de PLC, manteniment elèctric... 
Carrega i descàrrega de camions. REQUISITS: FPI/ FP2 electricitat, 

experiència dos anys, nivell mitjà de Word, Excel i Outlook, Carnet de 
carretoner. Disponibilitat de cotxe, català i castellà. S'OFEREIX: 

Contracte temporal de 6 mesos amb possibilitat de convertir-se en 
indefinit. 40 hores setmanals de dl a dv., ds. a valorar. Es realitzarà 

entrevista verbal i prova pràctica. INCORPORACIÓ NOVEMBRE 

315161 

CONTROLADOR D'ACCÉS I DE CONSERVACIÓ DE CARRETERES. Vilafranca 
del Penedès. TASQUES: Tasques diverses de conservació, manteniment 

i vigilància d'accés a obres en via pública (carreteres). REQUISITS: 
Titulació d'ESO. Carnet de TPC obligatori. Català i castellà. Valorable 

Carnet Carretoner. Obligatori behicle per arribar al lloc de treball. 
S'OFEREIX: Contracte de 2 anys com a Oficial 2ª (Conveni Construcció). 

Horari de cap de setmana en diürn (20 hores setmanals). 

https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/315430?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D315430%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/315408?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D315408%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/315181?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D315181%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/315180?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D315180%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/315161?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D315161%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
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Número de oferta Tasques a desenvolupar 

315148 

MECÀNIC INDUSTRIAL - Avinyonet del Penedès TASQUES: soldar 
elèctrodes i argon. Tallar amb soplet. Canvis de coixinets , reparació de 

motor mecànics de la planta de producció, construcció de tuberies i 
estructures. Manteniment mecànic industrial... Càrrega i descàrrega de 
camions. REQUISITS: Un any d'experiència, Vehicle propi, Cicle Formatiu 

de Grau Mitja/ FPI, carnet de carretoner, Nivell mitjà Word, Excel i 
Outlook, Català i castellà. S'OFEREIX: Horari de dl a dv., i ds. a valorar. 
40 h setmanals. Contracte temporal de sis mesos, amb possibilitat de 

convertir-se en indefinit. Es realitzarà entrevista verbal i prova pràctica. 
INCORPORACIÓ IMMEDIATA 

315086 

OFICIAL SERRALLER-SOLDADOR. Vilafranca del Penedès. TASQUES: 
Soldadura de ferro i inoxidable. Tallar i plegar xapes, treballs en alumini. 

Canviar panys. REQUISITS: CF Grau Superior o FP II de Soldadura-
Serralleria. Carnet B1. Experiència de 3 anys. Valorable carnet de 

Carretoner. S'OFEREIX: Contracte de 6 mesos (prorrogable a Indefinit si 
es donen les condicions). Horari: 40 hores setmanals, en horari partit, 5 

dies/setmana.INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

315077 

APRENENT SERRALLER-SOLDADOR. Vilafranca del Penedès. TASQUES: 
Ajudar a l'oficial en totes les tasques pròpies d'un oficial de serralleria. 

REQUISITS: CF Grau Superior o FP II de Soldadura-Serralleria. Carnet B1. 
Experiència d'1 any. Valorable carnet de Carretoner. S'OFEREIX: 

Contracte de 6 mesos (prorrogable a Indefinit si es donen les 
condicions). Horari: 40 hores setmanals, en horari partit, 5 

dies/setmana. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

314794 

MONITOR/A. Vilafranca del Penedès. TASQUES: Vetllar d'un grup 
d'infants a l'entrada i a la sortida de l'escola, duent a terme activitats de 

lleure, durant 30 minuts (en 2 torns: matí i tarda). REQUISITS: 
Orientació laboral cap als infants. Vehicle per desplaçar-se al lloc de 

treball (si s'escau). S'OFEREIX: Contracte per 9 mesos. Horari: 8'15h a 
8'45h i 16'55h a 17'25h, de dilluns a divendres. INCORPORACIÓ 

IMMEDIATA. 

314608 

PASTISSER OFICIAL 2ª. Vilafranca del Penedès. TASQUES: les pròpies 
d'un oficial 2ª pastisser. REQUISITS: Dos anys d'experiència com a oficial 

2ª pastisser (es valorarà també experiència com a auxiliar en 
pastisseria) o titulació en Grau Mig/superior en Pastisseria. Carnet 

Manipulador d'Aliments. Disponibilitat horària. S'OFEREIX: contracte de 
1 mes amb possibilitat de convertir-se en indefinit. Horari: de dimarts a 
divendres de 7:00 h a 14 h i dissabtes i diumenges matí. INCORPORACIÓ 

IMMEDIATA 

https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/315148?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D315148%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/315086?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D315086%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/315077?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D315077%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/314794?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D314794%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/314608?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D314608%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
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314497 

EDUCADOR SISC CLUB SOCIAL.Vilafranca. TASQUES:Dinamitzar i 
organitzar el diari del servei per afavorir la inserció social de persones 
amb trastorn mental. REQUISITS: Llicenciat o grau en Ciències Socials 
(Psicòlogia, Pedagogia, Educació Social i altres). Bon nivell de Català i 

Castellà. Carnet conduir B2. Es valora: formació en Salut Mental, 
Igualtat, lleure educatiu. Habilitats en l'esport i organització 

d'activitats.S'OFEREIX: Contracte fins a juliol de 2022. 30 hores 
setmanals. Horari: dll a div: 16 a 20h. Dmc i dssbt: matins (5h). 

INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

314405 

PEÓ INSTAL·LADOR DE GESPES ARTIFICIALS. Castellví de la Marca. 
TASQUES: Instal·lació de gespes artificials. Moviment de rotllos de 

gespa. Tasques auxiliars a l'oficial instal·lador de les gespes artificials. 
REQUISITS: Titulació d'ESO. Castellà obligatori i català recomanable. 
S'OFEREIX. Contracte temporal (2 setmanes), prorrogable a indefinit. 

Horari de dilluns a divendres de 9h a 13h i 14h a 18h. 

314364 

AUXILIAR LAMPISTA. Vilafranca del Penedès. La persona contractada 
s'encarregarà d'ajudar als tècnics lampistes en totes les feines pròpies 
del lloc de treball de tècnic lampista. S'OFEREIX: contracte temporal 

amb possibilitats de passar a indefinit. De dilluns a divendres (40 hores 
setmanals). REQUISITS: Carnet B1 i disponibilitat de vehicle propi. 

314089 

AJUDANT/A DE TALLER DE PINTURA I FUSTA - Olèrdola. TASQUES: 
Ajudant de taller, polir fusta, preparació per pintar, muntatge de peces 
metàl·liques. REQUISITS: Jove menor de 30 anys, que faci menys de 5 

anys que ha acabat els seus estudis, per poder realitzar un contracte en 
pràctiques. Formació relacionada en pintura o fusta. Català i castellà. 

S'OFEREIX: Contracte inicial de 6 mesos amb possibilitats de convertir-
se en indefinit. Jornada: De Dilluns a Dijous de 7.30-13.15 i de 15.00-

18.00h i Divendres de 7:30 a 13:30h 

314068 

MECÀNIC - Vilafranca del Penedès/ Santa Perpètua de la Moguda/ Sant 
Vicenç dels Horts: TASQUES de mecànic de taller: reparacions, canvis 
d'oli, posada a punt...REQUISITS: Cicle Formatiu de Grau Mitjà/ FP1 

Mecànic d'automoció/ mecànic industrial/ electromecànic industrial. 
Carnet B i disponibilitat de cotxe. Es valorarà experiència i/o formació. 

S'OFEREIX: Vuit hores diàries (40 h setmanals), contracte indefinit. 
INCORPORACIÓ IMMEDIATA 

https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/314497?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D314497%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/314405?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D314405%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/314364?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D314364%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/314089?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D314089%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/314068?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D314068%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D


       OFERTES DEL 22 D’OCTUBRE 2021 

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 

Número de oferta Tasques a desenvolupar 

313950 

OPERARI/A DE PRODUCCIÓ - Vilafranca del Penedès. TASQUES: Moure 
les caixes del final de la producció, i col·locar-les en el palet 

corresponent per enviar-ho al client. REQUISITS: Formació mínima ESO. 
Un any mínim d'experiència similar. Carnet de conduir i vehicle propi. 
Carnet de carretó. Bon nivell de castellà i valorable català. S'OFEREIX: 
Contracte temporal de 3 mesos amb possibilitats de convertir-se en 

indefinit. Jornada completa de Dll-Dv de 8.30-13h i de 15-18.30h 

313936 

CUINER/A DE BAR/RESTAURANT - Vilafranca del Penedès. TASQUES: 
Confeccionar els menus, tapes i plats combinats. Supervisar feina del 
auxiliar de cuina. Assegurar que els llocs de treball de preparació i la 

cuina estiguin nets i desinfectats. REQUISITS: Mínim 1 any d'experiència 
similar. Nivell mig-alt de castellà i valorable català. Certificat de 

manipulació d'aliments. S'OFEREIX: Contracte temporal de 3 mesos 
amb possibilitats de convertir-se en indefinit. Horari de Dm-Dg de 8-16h 

amb disponibilitat de vespres Dv-Dg. Sou segons conveni. 
INCORPORACIÓ IMMEDIATA 

313927 

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: mínim d'un any d'experiència, català i castellà nivell alt 

obligatori, anglès i francès valorable, carnet de manipulació d'aliments. 
S'OFEREIX: Contracte temporal amb possibilitats de convertir-se en 
indefinit. Horari de dimarts a diumenge migdia, de 30h/setmanal. 

INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

313696 

TÈCNIC/A MECÀNIC PER A LA FABRICACIÓ DE PRODUCTES DE VIDRE - La 
Granada. TASQUES: Manteniment i reparació de les màquines de 
producció, regulació de la maquinària segons les necessitats de 
producció. REQUISITS: CFGS/FP2 en Mecànica. Un any mínim 

d'experiència similar. Molt valorable experiència amb forns de vidre. 
S'OFEREIX: Contracte inicial de 3 mesos amb possibilitats de convertir-

se en indefinit. Jornada completa de dilluns a divendres en torns 
rotatius (6-14h/14-22h/22-6h) 

313693 

TÈCNIC/A DE PINTURA I SERIGRAFIA PEL SECTOR DE VIDRE - La 
Granada. TASQUES: Preparació pintura segons la comanda, preparació 

de les pantalles de serigrafia segons la comanda, gestió del stock de 
pintura i pantalles de serigrafia, gestió residus contaminats. REQUISITS: 
Formació de CFGM, experiència mínima d'un any en tasques similars. 
S'OFEREIX: Contracte temporal inicial de 3 mesos amb possibilitat de 

convertir-se en indefinit. Jornada completa de dilluns a divendres, amb 
horari partit (possibilitat de que puguin ser rotatius). 

 

https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/313950?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D313950%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/313936?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D313936%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/313927?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D313927%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/313696?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D313696%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/313693?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D313693%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D

