
       OFERTES DEL 23 DE JULIOL 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 

311740 

MAQUINISTA - Santa Fe del Penedès. TASQUES: Moviment de terres 
sector construcció (especialitat retroexcavadora i giratòria). 

REQUISITS: Un any d'experiència amb posició similar obligatori. Tenir 
formació PRL de moviments de terres 20h. Català i Castellà Obligatori. 

Carnet de conduir i vehicle propi obligatori. Carnet de carretó 
valorable. S'OFEREIX: Horari de dilluns a divendres de 08:00h a 13:00h 

i de 15:00h a 19:00h. 40 hores setmanals. Contracte amb 1 any de 
prova amb possibilitat d'indefinit. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

311649 

VIGILANT DE SEGURETAT - Vilafranca del Penedès. TASQUES: 
Protecció de béns i persones, vigilància i control d'instal·lacions. Dur a 

terme les comprovacions, registres i prevencions necessàries per al 
compliment de la seva missió. Evitar actes delictius o infraccions en 

relació amb l'objecte de la seva protecció. REQUISITS: Estar en 
possessió de la TIP (Vigilant de Seguretat, amb nº identificació). Carnet 
de conduir i vehicle propi. Català i/o castellà. S'OFEREIX: Contracte de 

6 mesos amb possibilitat d'indefinit. Jornada completa. Horari a 
definir. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

311627 

VENEDORS/RES DE SUPERMERCAT- Vilafranca i 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 pel 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/311740?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D311740%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/311649?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D311649%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/311627?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D311627%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D


       OFERTES DEL 23 DE JULIOL 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 

311608 

TÈCNIC/A SAT (SERVEI ASSISTÈNCIA TÈCNICA) - Zona Penedès-Garraf. 
TASQUES: Recepcionar trucades entrants per al servei tècnic, fer 
comprovacions bàsiques d'accés al servei (accés antena, revisar 

cablejat, resposta a 1,10, ...), registre d'incidències al software de 
gestió, Agendar reparacions amb tècnic Wifi i FO, configuració PPOE's 

+ Routers, registre RMA's. REQUISITS: CFGS de Sistemes de 
Telecomunicacions i Informàtics o relacionats amb informàtica, català 

i castellà alt i valorable l'anglès, vehicle propi, imprescindible 
incorporació immediata, valorable experiència previa. HORARI: 
Horaris rotatius setmanals: 1º setmana: Dll-Dv: 16-20h i caps de 

setmana 9-14h, 2º setmana: descans.  

311511 

AUXILIAR COMPTABLE - La Bisbal del Penedès. TASQUES: Gestió de 
factures rebudes, tancaments mensuals, preparació de remeses de 
pagament, impostos mensuals IVA, IRPF, reconciliacions bancàries i 

altres funcions pròpies del departament de comptabilitat. REQUISITS: 
Diplomatura d'empresarials o similar. Mínim 2 anys d'experiència en 
lloc similar. Nivell avançat de SAP, Facturaplus, Contaplus i d'Office. 
Nivell alt de castellà i mig d'anglès. S'OFEREIX: Contracte temporal 
amb possibilitat de convertir-se en indefinit. Jornada complerta, de 

dilluns a divendres de 8-18h 

311415 

CARRETONER/A (RETRÀCTIL). Avinyonet. TASQUES:Maniobres 
d'elevació i apilament de mercaderies pesades amb carretó retràctil. 
Càrregues i descàrregues de camions.Transport de mercaderies d'un 

punt a l'altre del magatzem. Funcions de mosso quan siguin 
requerides. Manipulació de càrregues. Lectura de referències amb 

terminal de radiofreqüènciant. REQUISITS: Castellà (obligatori). 1 any 
d'experiència. Imprescindible Carnet de Carretoner Retràctil. 

S'OFEREIX: Contracte 3 mesos (prorrogable segons producció). 

311412 

4 PEONS AGRÍCOLES PER A VEREMA - Vilafranca del Penedès i 
rodalies. TASQUES: collir raïm per a la verema. REQUISITS: 

Disponibilitat de vehicle propi. Molt valorable mínim 3 mesos 
d'experiència en una feina similar. S'OFEREIX: Contracte obra i servei, 
per unes 3-4 setmanes. Sou segons conveni. Horari: Dilluns a dissabte, 
pot ser horari partit , seguit o de nit, depenent de les necessitats del 

celler 

https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/311608?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D311608%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/311511?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D311511%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/311415?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D311415%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/311412?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D311412%26keyword%3D%26sector%3D%26county%255B0%255D%3D3%26county%255B1%255D%3D11%26county%255B2%255D%3D17%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%25


       OFERTES DEL 23 DE JULIOL 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 

311399 

OPERARI/A MAGATZEM. Avinyonet. TASQUES: Càrrega/descàrrega de 
camions i/o contenidors de material, missatgeria, paqueteria, 

comandes, entre d'altres. Revisió de les descàrregues (quantitats, 
condicions).Preparació de les comandes del terra. us del terminal de 

radiofreqüència.Encintat de palets. Re-etiqutat de caixes. Obrir 
sobreembalatge i repaletitzar segons logísitca interna.Segregar 

correctament els residus que es generin en la seva activitat diària. 
REQUISITS: Castellà (obligatori).1 any d'experiència. S'OFEREIX: 

contracte 3 mesos (prorrogable segons producció). 

311388 

ELECTRICISTA INDUSTRIAL - La Granada. TASQUES: Instal·lació 
elèctrica i neumàtica de les màquines. Instal·lació i muntatge 

d'armaris elèctrics de les màquines. REQUISITS: Experiència mínima 
demostrable de 2 anys en lloc similar (valorant que sigui del sector 

packaging). Grau mitjà en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques o 
Grau Superior en Automatització i Robòtica Industrial. Es valorarà 

nivell mig-alt d'anglès, proximitat amb el centre de treball, 
disponibilitat per viatjar. S'OFEREIX: Contracte temporal amb 

possibilitats d'indefinit. Horari de 7-15h. 

311171 

EMPAQUETADOR/A. Avinyonet.TASQUES: envasat i condicionament 
realitzats en cadena de producció, que inclou: netejar flascons, omplir, 

posar taps, etiquetar, posar en estoig, encaixar, precintar (manual i 
automàticament), paletitzar, fleixar palets amb traspaleta, retractilar. 
Manipulació de càrregues. Verificació del producte al final de la línia. 
Reposició de materialen la zona d'envasament. REQUISITS: Castellà 

(obligatori) i català. Mínim:1 any d'experiència. S'OFEREIX: Contracte 
de 3 mesos (prorrogable segons producció). Horari: dilluns a divendres 

(8 a 14h i 15 a 17h) 

311110 

TÈCNIC/A REPARACIÓ D'ELECTRODOMÈSTICS - Vilafranca del Penedès. 
TASQUES: Reparacions a domicili d'electrodomèstics de gamma 

blanca. Desplaçar-se als domicilis dels clients amb vehicle d'empresa i 
realitzar les reparacions, utilitzant l'aplicació de l'empresa per 
documentar els treballs realitzats. REQUISITS: Cicle formatiu 

d'electricitat. Molt valorable experiència mínima d'un any realitzant 
tasques similars. Carnet de conduir B. Nivell alt de castellà i català 

S'OFEREIX: Contracte temporal amb possibilitats de convertir-se en 
indefinit. Jornada completa. Horari: Dll-Dv: 9-13h 15-19h 

https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/311399?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D311399%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/311388?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D311388%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/311171?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D311171%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/311110?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D311110%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D


       OFERTES DEL 23 DE JULIOL 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 

311017 

VENEDOR/A ADMINISTRADOR LOTERIA - Vilafranca del Penedès. 
TASQUES: Venda al públic de loteria. Emetre i cobrar bitllets 

d'apostes. Pagar, reemborsar i abonar bitllets premiats.REQUISITS: 
Formació CFGM de comerç o similar. Experiència mínima d'un any en 
atenció al públic. Nivell alt de català i castellà. S'OFEREIX: Contracte 

temporal inicial de 6 mesos amb possibilitats de convertir-se en 
indefinit. Mitja jornada Horari a convenir. 

311015 

CUINER/A DE COL·LECTIVITATS - Vilafranca del Penedès. TASQUES: 
Realitzar de manera qualificada, autònoma la preparació i presentació 

de plats utilitzant les tècniques idònies. Responsable de que 
l'elaboració dels plats es faci segons les normes establertes per 

sanitat. Organitza i supervisa diàriament càmeres i congeladors, la 
seva neteja, la distribució. Recepció de la matèria primera, supervisant 
la qualitat del gènere. REQUISITS: Mínim 6 mesos d'experiència prèvia 
i formació CFGM relacionat. Català i/o castellà. Carnet de manipulació 

d'aliments i certificat de delictes sexuals 

310968 

SOLDADOR TIG/MIG - Vilafranca del Penedès. TASQUES: Realitzar 
muntatges amb soldadures dels components que formen les 

màquines del catàleg. REQUISITS: Formació mínima ESO, 
coneixements de soldadura TIG/MIG. Molt valorable experiència en 
lloc similar. Carnet de conduir i vehicle propi. Nivell mig d'ofimàtica. 

S'OFEREIX: Contracte temporal de 6 mesos amb possibilitats de 
convertir-se en indefinit. Horari de 6-14h. 

310817 

CARRETONER/A FRONTAL I RETRÀCTIL- Sant Pere Molanta - carregar i 
descarregar, transportar, elevar i apilar mercaderies o palets carregats 

a les estacions terminals de càrrega i descàrrega,instal·lacions 
portuàries, magatzems, fàbriques i altres establiments i picking 

(preparació de comandes mitjançant de radiofreqüència).REQUISITS: 
Imprescindible carnet de carretoner (frontal/retràctil), experiència 

prèvia ambdós carretons, nivell alt de català i castellà, carnet de 
conduir i vehicle propi i nivell mig d'informàtica. HORARI: Torns 

rotatius de dll a dv de 6-14h -14 22h. Contracte de 6 mesos. 

310815 

AJUDANT DE PALETA - Alt Penedès. TASQUES: Realitzar treballs de 
suport a la construcció, reparació i possible manteniment. REQUISITS: 

Formació específica de PRL en el sector de la construcció de 20h. 
Nivell alt de català i castellà obligatori. Carnet de conduir i cotxe 

obligatori. S'OFEREIX: Horari de dilluns a divendres de 08:00 h a 13:00 
h i de 15:00h a 19:00h. Contracte temporal d'un any, amb possibilitat 

de convertir-se en indefinit. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/311017?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D311017%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/311015?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D311015%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/310968?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D310968%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/310817?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D310817%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/310815?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D310815%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D


       OFERTES DEL 23 DE JULIOL 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 

310625 

ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE - Olèrdola. TASQUES: Assentaments 
comptables, control de costos, facturació cobrament i pagament. 
REQUISITS: Formació mínima CFGM en Administració. Experiència 

mínima de 3 anys realitzant tasques similars. Coneixements de 
programes de comptabilitat, preferiblement Facturaplus i Contaplus. 
S'OFEREIX: Contracte temporal inicial de 3 mesos amb possibilitats de 
convertir-se en indefinit, jornada de 20 o 25h/setmanes, horari de dll 

a dv 9 a 13h 

310410 

OPERARI/A DE NETEJA - Vilafranca del Penedès i voltants. TASQUES: 
Neteja d'oficines, particulars, comunitats. Les funcions a realitzar són: 

Desempolsar, desinfectar, escombrar, buidar papereres, fregar, 
utilitzant, productes especialitzats de neteja. Seguir les instruccions i 

prendre les mesures de seguretat pertinents . REQUISITS: 
Imprescindible 6 mesos d'experiència prèvia. Carnet de conduir i 

vehicle propi. S'OFEREIX: Contracte temporal de 3 mesos amb 
possibilitat de pròrroga. 10h/setmanals amb possibilitat d'ampliar. 

Horari: matins (màxim fins les 14.30) i possiblement div de 16 a 18h. 

310390 

CAMBRER/RA I RESPONSABLE DE SALA - Zona Penedès. TASQUES: 
Rebre al client, acompanyar-lo a taula, prendre nota del menjar, tenint 
en compte al·lèrgies alimentaries, passar la comanda a cuina, servir els 

plats als clients, fer el compte. I en el cas del responsable: coordinar 
horaris del seu equip, organitzar-lo. REQUISITS: Experiència mínima 
d'un any en posició similar. Nivell alt de català i castellà i valorable 

anglès. Possibilitat de desplaçar-se fins a la feina. S'OFEREIX: Contracte 
temporal de 3 mesos, amb possibilitats de convertir-se en indefinit 

309710 

OPERARI/A DE CELLER/ PREMSADOR/A BODEGUER- Guardiola de 
Fontrubí. TASQUES: Tasques pròpies de l'elaboració de vi. Recepció de 

raïm i premsat, feines pròpies del celler: trasbalsos, filtració, etc. 
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 8-13h i de 15-18h. 

40 h/set. Contracte temporal amb possibilitats de convertir-se en 
indefinit. 

309520 

OPERARI/A DE BODEGA - Pacs del Penedès. TASQUES: Recepció de 
tractors, entrada de raïm, premses, transvasaments, carregar 

mànegues, neteja de tines. REQUISITS: Es valorarà experiència prèvia 
realitzant tasques similars. Disponibilitat per treballar de dilluns a 
diumenge. Capacitat de desplaçar-se al lloc de treball. Nivell alt de 

castellà i català. S'OFEREIX: Contracte temporal per la Campanya de 
verema. Jornada completa, amb torns de matí, tarda i nit 

https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/310625?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D310625%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/310410?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D310410%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/310390?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D310390%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/309710?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D309710%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/309520?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D309520%26keyword%3D%26sector%3D%26county%255B0%255D%3D3%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D


       OFERTES DEL 23 DE JULIOL 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 

309101 

REPARTIDOR/A AMB FURGONETA - Vilafranca del Penedès. TASQUES: 
Conduir furgoneta per a la distribució de mercaderies entre els 
diferents clients, carregar i descarregar mercaderies.REQUISITS: 

Obligatori carnet de conduir B i vehicle propi i valorable carnet de 
camioner. Carnet de manipulació d'aliments. Nivell mig d'ofimàtica. 
Català i castellà. Valorable experiència prèvia. S'OFEREIX: Contracte 

indefinit. Jornada completa de Dll-Dv: 6-14h. 

308609 

DEPENDENT BOTIGA DE GASOLINERA. St Cugat Sesgarrigues. 
TASQUES: Atenció als clients, venda, cobrament organització i 

promoció dels productes assignats a l'estació de servei. REQUISITS: 
Formació en EGB, ESO, FP o Batxillerat. Carnet Manipulador 

d'Aliments. Valorable formació complementària en Vendes/Comercial. 
Valorable formació bàsica en Seguretat/Prevenció Riscos Laborals. 

S'OFEREIX: Contracte temporal, jornada complerta, torn rotatiu. Sou 
s/ conveni. 

 

https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/309101?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D309101%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/308609?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D308609%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D

