
       OFERTES DEL 23 DE JUNY DE 2022 

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  

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 

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

Número de oferta Tasques a desenvolupar 

329113 

BODEGUER - Alt Penedès. TASQUES: eines de neteja i desinfecció tines i 
botes, desinfecció, embotellats. Supervisar la recepció del raïm, assegurar 

la correcta distribució del most cap a les tines, assegurar les correctes 
condicions ambientals (temperatura, humitat, llum) dels equipaments on es 

duu a terme la fermentació i envelliment del producte i realitzar les 
actuacions adequades als recipients contenidors del vi. D'agost a Octubre 

farà tasques de verema al celler. REQUISITS: FP1 o CFGM. S'OFEREIX: 
Horari: dilluns a divendres. Contracte: 3 mesos prorrogables a indefinit. 

329076 

EXPENEDOR/A DE COMBUSTIBLE DE GASOLINERA - Vilafranca del Penedès. 
TASQUES: Posar benzina, netejar l'estació, mantenir l'establiment en 

condicions, cobrar, quadrar el torn, comprovar albarans etc. - REQUISITS: 
Experiència en atenció al client mínim 6 mesos, català, castellà. S'OFEREIX: 
Contracte temporal de 3 mesos de prova i posteriorment indefinit. Jornada 

completa a torns (de mati i/o tarda). Sou segons conveni. Incorporació 
immediata. 

329063 

AJUDANT/A DE SOLDADOR - Vilafranca del Penedès. TASQUES: Tallar amb 
radial, prendre mesures i ajudar al oficial soldador en totes les tasques. 

REQUISITS: Imprescindible carnet i vehicle propi. Formació mínima ESO, i es 
valorarà molt experiència o formació prèvia. Nivell alt de castellà. 

S'OFEREIX: Contracte temporal inicial d'uns 3 mesos, amb possibilitats de 
convertir-se en indefinit. Jornada completa, horari partit. 

328944 

TREBALLADOR/A FAMILIAR - Vilafranca del Penedès- TASQUES: activitats 
d'atenció directa a les persones,atenció al domicili, higiene, vigilància i 
manteniment de l'ordre de la llar i manteniment de la neteja de la llar, 

compra, preparació d'aliments, acompanyaments i facilitació de gestions, 
acompanyaments mèdics i aconseguir una bona integració social. 

REQUISITS: CFGM Atenció Sociosanitària i/o Atenció a persones en situació 
dependència i/o Aux. d'infermeria o CP Atenció sociosanitaria a persones 

en el domicili, castellà nadiu i valorable català. Cotxe valorable. 

https://www.google.es/maps?q=Pla%C3%A7a+del+Pened%C3%A8s,+4+Baixos.+08720+Vilafranca+del+Pened%C3%A8s&oe=utf-8&gws_rd=cr&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMI857YoM3nyAIVj7IeCh1HmA1i
mailto:omt@vilafranca.org
http://xaloc.diba.cat/
https://www.facebook.com/ocupacioVilafranca/?modal=admin_todo_tour
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/329113?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D329113%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/329076?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D329076%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/329063?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D329063%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/328944?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D328944%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D


       OFERTES DEL 23 DE JUNY DE 2022 

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  

Número de oferta Tasques a desenvolupar 

328923 

DEPENDENT/A-PLANXADOR/A. Vilafranca del Penedès. TASQUES: Atendre 
el públic, planxar, estendre roba, desar roba, netejar el lloc de treball. 
REQUISITS: ESO, català i castellà (nivell bàsic, parlat i escrit), ús bàsic 

d'ordinador (cal aprendre a fer servir el programa propi de gestió de la 
botiga). Valorable tenir carnet de conduir cotxe. S'OFEREIX: contracte 

indefinit, Horari de botiga, a jornada complerta . 

328916 

NETEJA D'AUTOCARAVANES - Olèrdola. REQUISITS: català o castellà. 
TASQUES: Neteja i control de l'estat/material de l'interior de 

l'autocaravana, petites reparacions (canviar una bombeta, algunes peces de 
plàstic que es solen trencar...), formació a càrrec de l'empresa, S'OFEREIX: 
horari obert, segons demanda de maig a octubre. Sovint cal iniciar la feina 
sobre les 20h (sobre tot a l'estiu), o treballar en caps de setmana. Horaris: 

depèn de la temporada de l'any, mitjana sobre 15-20h setmana. Salari 
segons conveni. Contracte indefinit amb període de prova. INCORPORACIÓ 

IMMEDIATA. 

328906 

RESPONSABLE DE BOTIGA - Vilafranca del Penedès. TASQUES: Gestió del 
equip, control de l'estoc, control de les vendes. REQUISITS: Cal 

coneixements de logística. Experiència mínima d'1 any amb gestió d'equips. 
Nivell alt de català i castellà. S'OFEREIX: Contracte indefinit. Jornada 

completa. Horari de Dilluns a dissabte de 9.30-13.30 16.30-20.30 amb un 
festiu entre setmana. 

328881 

COMMUNITY MANAGER - Vilafranca del Penedès. TASQUES: Màrqueting 
digital. Gestió de la botiga online: (canvi dels continguts, productes, preus, 

controls d'estocs...). Posicionament del producte. Gestió xarxes socials. 
REQUISITS: Imprescindible coneixements tècnics per poder realitzar les 

funcions detallades (coneixement web, SEM/SEO i xarxes socials). 
Experiència prèvia d'1 any. Nivell alt de català i castellà i molt valorable 

anglès. Formació mínima CFGM. Nivell alt d'ofimàtica. S'OFEREIX: Contracte 
indefinit. Jornada completa de Dll-Dss: 9.30-13.30 16.30-20.30h (amb un 

festiu entre setmana). 

328875 

GUIA D'ENOTURISME- Alt Penedès. TASQUES: Guiatge de visites, atenció i 
realització de les visites turístiques al celler, explicació del celler i dels vins. 

En ocasions serveis de taules i de barra a winebar. . REQUISITS: 
Coneixements de vins i de tasques turístiques i idiomes (nivell alt d'angles i 

valorable francès). 1 any d'experiència prèvia. S'OFEREIX: Contracte 
temporal de 3 mesos amb possibilitat de convertir-se en indefinit. Jornada 
de 20h/setmanals màxim. Horari: Principalment caps de setmana i festius i 

potser algun altra dia entre setmana. 

328725 

NETEJA DE LA LLAR - Alt Penedès. REQUISITS: Cotxe obligatori. S'OFEREIX: 
Contracte temporal amb possibilitat de convertir-se en indefinit, de dilluns 

a divendres, número d'hores a la setmana a convenir. INCORPORACIÓ 22 de 
juliol. 

https://www.google.es/maps?q=Pla%C3%A7a+del+Pened%C3%A8s,+4+Baixos.+08720+Vilafranca+del+Pened%C3%A8s&oe=utf-8&gws_rd=cr&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMI857YoM3nyAIVj7IeCh1HmA1i
mailto:omt@vilafranca.org
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/328923?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D328923%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/328916?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D328916%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/328906?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D328906%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/328881?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D328881%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/328875?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D328875%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/328725?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D328725%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
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328645 

NETEJADOR/A D'OFICINES I DEPENDÈNCIES.- Vilafranca del Penedès. 
TASQUES: netejar oficines i altres dependències. REQUISITS: Formació 

bàsica, carnet de cotxe i vehicle propi (valorable), català i castellà bàsic. 
OFEREIX: Jornada parcial de10 hores setmanals, de dilluns a divendres de 

9'30 a 11'30 hores, contracte indefinit. (Possibilitats d'ampliar la jornada si 
es disposa de carnet de cotxe i vehicle propi). 

328519 

TÈCNIC/A EN COMPTABILITAT I TRESORERIA - Vilafranca del Penedès. 
TASQUES: Registrar les operacions econòmiques i financeres que es duguin 

a terme a l'entitat. Recopilar, verificar i registrar la informació 
administrativa comptable relativa a l'activitat de l'empresa. Facturació per 

centres de cost. Conciliació bancària. Tancament de l'any... REQUISITS: 
Diplomatura universitària i/o equivalent en la branca d'estudis d'empresa. 

Experiència comptable demostrable al sector salut i/o sector públic mínim 4 
anys. Domini de Excel. Nivell C de Català. Es valorarà formació en 

comptabilitat pública. 

328482 

REPARTIDORS/RES - Vilafranca del Penedès. TASQUES: Repartir les 
comandes a domicilis i ajudar en altres tasques de la botiga (ex: fer la 
compra d'algun producte que falti, reposar neveres, muntar caixes de 

cartró...). REQUISITS: Permís per conduir un ciclomotor (AM) o carnet de 
conduir B. Valorable 6 mesos d'experiència similar. S'OFEREIX: Contracte 
indefinit. Jornada de 80h/mensuals. Horari flexible segons disponibilitat, 

però obligatori tenir disponibilitat per treballar caps de setmana, poden ser 
horaris de dll-dg de matins de 13-16h i/o de tardes de 19-24h. 

INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

328375 

NETEJADOR/A ESPECIALISTA - Vilafranca del Penedès i rodalies. TASQUES: 
Especialista en neteja de: Neteges de xoc i integrals. Neteja desinfecció. 

Neteja amb maquinària. Neteja de vidres. Tractament de terres i poliments. 
Vetllar per el compliment del servei en temps i forma. Vetllar pel 

compliment de la normativa de PRL i medi ambient. REQUISITS: 2 anys 
d'experiència similar. Obligatori Carnet de conduir. Valorable cotxe propi i 
carnet de carretó. S'OFEREIX: Contracte temporal 6 mesos amb possibilitat 
de convertir-se en indefinit. Jornada completa de dll-dv de 8-17h variable 

segons necessitats 

328373 

MANIPULADOR/A DE FITOSANITARIS - Vilafranca del Penedès. TASQUES: 
Realització del control integrat de plagues dels arbres i arbustives. 

REQUISITS: Imprescindible carnet de manipulador de productes fitosanitaris 
nivell bàsic o qualificat i català parlat correctament. Valorable carnet de 

conduir i vehicle propi. S'OFEREIX: Contracte fix discontinu. Jornada 
completa. Horari: dilluns a divendres 7h a 15h. INCORPORACIÓ 

IMMEDIATA. 

https://www.google.es/maps?q=Pla%C3%A7a+del+Pened%C3%A8s,+4+Baixos.+08720+Vilafranca+del+Pened%C3%A8s&oe=utf-8&gws_rd=cr&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMI857YoM3nyAIVj7IeCh1HmA1i
mailto:omt@vilafranca.org
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/328645?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D328645%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/328519?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D328519%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/328482?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D328482%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/328375?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D328375%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/328373?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D328373%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
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328371 

AUXILIAR DE NETEJA PER DOMICILIS - Vilafranca del Penedès. TASQUES: 
Realitzar la neteja en el domicili d'usuaris, ja sigui habitual i/o puntuals. 

REQUISITS: Imprescindible nivell de castellà nadiu, i mínim un nivell mig de 
català per comunicar-se. Experiència mínima similar d'un any, molt 

valorable que sigui en neteja de domicilis. Cotxe valorable. S'OFEREIX: 
Contracte temporal per fer substitucions de vacances. Jornada parcial. 

Horari principalment de matins de 8-13h i algunes tardes (horari variable). 

328258 

AUXILIAR ADMINISTRATIU/COMERCIAL. Vilafranca. TASQUES: les pròpies 
d'auxiliar administratiu. Atenció comercial al públic: atenció a trucades, 
oferir i gestionar serveis de l'empresa, ja sigui de forma presencial com 

telefònica/telemàtica. REQUISITS: 1 any d'experiència en tasques similars. 
Català i castellà imprescindibles. Capacitat de gestió comercial 

imprescindible. S'OFEREIX: contracte fixe discontinu. 

328145 

ADMINISTRATIU/VA COMERCIAL - Vilafranca del Penedès. TASQUES: 
Atenció telefònica, assessorar sobre els productes telefònicament, donar 
suport al comercial extern, preparar les ofertes i seguiment d'aquestes. 
REQUISITS: Formació mínima de CFGM preferentment en administració. 
Valorable 1 any d'experiència realitzant tasques similars. Nivell mig del 

paquet Office. Nivell alt de català i castellà. S'OFEREIX: Contracte temporal 
amb possibilitat de convertir-se en indefinit. Jornada completa de Dll-Dv: 8-

19h. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

328101 

ATENCIÓ AL CLIENT - GUIA ENOTURISME - Subirats. TASQUES: Atenció a la 
botiga del celler, recomanació i venda de producte, atenció telefònica als 

clients, gestió de l'agenda de visites, gestió calendaris de la web, compres i 
aprovisionaments d'enoturisme, facturació i albarans, creació de rutes de 
repartiment, realització de visites d'enoturisme, contacte amb agències, 
assistència a fires (puntual), suport activitats del celler. REQUISITS: Nivell 

avançat d'anglès. Experiència mínima d'un any en lloc similar. Nivell mig alt 
d'ofimàtica. CFGS o FP2. 

328011 

ESTILISTA-PERRUQUER/A. Vilafranca. TASQUES: coneixement i aplicació de 
les tasques pròpies d'Estilista així com de perruqer/a (talls en homes/dones 

i color). REQUISITS: Experiencia en l'ofici. Valorable formació ocupacional 
d'Auxiliar d'Imatge personal (perruqueria i estètica). Castellà obligatori, 

molt valorable català. S'OFEREIX: INCORPORACIÓ IMMEDIATA. contracte 
indefinit. Horari d'entre 30/40 hores a la setmana de dimarts a dissabte. 

https://www.google.es/maps?q=Pla%C3%A7a+del+Pened%C3%A8s,+4+Baixos.+08720+Vilafranca+del+Pened%C3%A8s&oe=utf-8&gws_rd=cr&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMI857YoM3nyAIVj7IeCh1HmA1i
mailto:omt@vilafranca.org
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/328371?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D328371%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/328258?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D328258%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/328145?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D328145%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/328101?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D328101%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/328011?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D328011%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
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327862 

TÈCNIC INFORMÀTIC - Avinyonet del Penedès. TASQUES: manteniment 
correctiu i preventiu d'instal·lació de maquinari i programari d'equipaments 

informàtics i telecomunicacions. Fer tasques de desenvolupament en 
sistema de ERP de la companyia Suport local i remot a usuaris. Medi de 

transport. REQUISITS: Cicle Formatiu de Grau Superior/FP2. Coneixements 
de Programació i Bases de Dades, de Xarxes, en reparació i manteniment 
d'equips de hardware i entorn software. S'OFEREIX: Contracte temporal 
amb possibilitat de convertir-se en indefinit. 40 hores setmanals, torn 

partit. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

327784 

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

entre d'altres. Revisió de les descàrregues. Preparació de les comandes del 
terra. us del terminal de radiofreqüència. Encintat de palets. Re-etiquetat 
de caixes. Obrir sobreembalatge i repaletitzar. Segregar correctament els 

residus. REQUISITS: Imprescindible domini PDA o Radiofreqüència. Castellà 
(obligatori).1 any d'experiència. Vehicle o mitja de transport propi 

S'OFEREIX: contracte 3 mesos (prorrogable s/ producció). Salari 
14.000Ebruts/any 

327760 

EMPAQUETADORS/RES - Avinyonet del Penedès.TASQUES: envasat i 
condicionament realitzats en cadena de producció, que inclou: netejar 

flascons, omplir, posar taps, etiquetar, posar en estoig, encaixar, precintar, 
paletitzar, fleixar palets amb traspaleta, retractilar. Manipulació de 

càrregues. Verificació del producte al final de la línia. Reposició de material 
en la zona d'envasament. REQUISITS: Possibilitat de desplaçar-se fins el lloc 

de treball. Castellà (obligatori). Valorable experiència prèvia. S'OFEREIX: 
Contracte de 3 mesos (prorrogable segons producció). Sou brut:14.000b/a 

327550 

AJUDANT DE BARBER. Vilafranca. TASQUES: Tallar, rentar, tenyir i ondular 
els cabells, afatitar o retallar la barba i/o el bigoti. REQUISITS: 3 anys 

d'experiència (molt important). Castellà i català a nivell d'usuari. Valorable 
Formació ocupacional d'Auxiliar d'Imatge personal (perruqueria i estètica). 

S'OFEREIX: INCORPORACIÓ IMMEDIATA. Contracte indefinit. Horari 27 
hores/setmanals, de dlls a dssbt, de 9'30h a 14h 

327512 

OPERARI DE NETEJA. Avinyonet del Penedès. TASQUES: Servei de neteja i 
manteniment d'instal·lacions. REQUISITS: Català i castellà (nivell bàsic). 

Vehicle propi per desplaçar-se al lloc de treball. S'OFEREIX: INCORPORACIÓ 
IMMEDIATA. Contracte indefinit. Jornada 20h a 01h, de dilluns a divendres. 

https://www.google.es/maps?q=Pla%C3%A7a+del+Pened%C3%A8s,+4+Baixos.+08720+Vilafranca+del+Pened%C3%A8s&oe=utf-8&gws_rd=cr&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMI857YoM3nyAIVj7IeCh1HmA1i
mailto:omt@vilafranca.org
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/327862?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D327862%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/327784?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D327784%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/327760?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D327760%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/327550?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D327550%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/327512?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D327512%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D


       OFERTES DEL 23 DE JUNY DE 2022 

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  

Número de oferta Tasques a desenvolupar 

327311 

AUXILIAR DE GERIATRIA-GEROCULTOR/A - Vilafranca del Penedès. 
TASQUES: Les pròpies d'una residència de gent gran: cures bàsiques a 

persones de la 3a edat, cobrir les necessitats dels residents que ho 
necessitin i potenciar les capacitats de les que encara les mantinguin (en 
higiene, vestit, alimentació...) , mantenir l'ordre i la neteja dels materials 

que utilitzin per treballar. REQUISITS: CFGM Atenció Sociosanitària i/o 
Atenció a persones en situació dependència i/o Aux. d'infermeria o CP 

Atenció sociosanitaria, castellà nadiu i valorable català. 

327254 

MONITOR/A DE PILATES - Vilafranca del Penedès. TASQUES: Planificar i dur 
a terme les activitats, impartir classes grupals i/o individuals. REQUISITS: 

CFGS Activitats físiques i esportives. Coneixements en pilates amb màquina 
i sense. Es valora experiència i tracte amb el client. Experiència mínima d'un 

any. S'OFEREIX: Contracte indefinit. Mitja jornada. Horari a determinar 
(flexible). 

327093 

ESTETICISTA - Vilafranca del Penedès. TASQUES: Depilació amb cera, 
depilació làser, manicures, pedicures, tractaments corporals i massatges. 
REQUISITS: CFGM en Estètica i Bellesa. Nivell mitjà-alt de català i castellà. 

Imprescindible mínim 1 any d'experiència similar. S'OFEREIX: Horari de 
dilluns a divendres 9.30-20h (en torns rotatius de matins o tardes) i 

dissabtes de 9-14h. Duració del contracte de 6 mesos amb possibilitats de 
pròrroga. Incorporació immediata. 

327037 

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. 

326847 

TOPÒGRAF. Vilafranca. TASQUES: feines de topògraf treballant directament 
en obra amb Estació Total o GPS. Actuacions en diferents obres (implica 

mobilitat). REQUISITS: Formació mínima de CF Grau Mig. Obligatori 2 anys 
d'experiència en ocupacions similars. Molt valorable formació relacionada 
amb el món d'obra civil. Coneixements d'AUTOCAD obligatoris, valorables 

de software propis de topografia (BIM o altres). Nivell mig del paquet 
Office. Obligatori carnet de conduir (valorable tenir vehicle). S'OFEREIX: 

Contracte indefinit. Horari: Dll-Dv 8-18 h. (jornada partida). INCORPORACIÓ 
INMMEDIATA 

https://www.google.es/maps?q=Pla%C3%A7a+del+Pened%C3%A8s,+4+Baixos.+08720+Vilafranca+del+Pened%C3%A8s&oe=utf-8&gws_rd=cr&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMI857YoM3nyAIVj7IeCh1HmA1i
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https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/327093?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D327093%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/327037?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D327037%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/326847?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D326847%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D


       OFERTES DEL 23 DE JUNY DE 2022 

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  

Número de oferta Tasques a desenvolupar 

326494 

OPERARI/RIA DE FÀBRICA - Vilobí del Penedès i Sant Quintí de Mediona. 
TASQUES: Alimentar línies de producció, seguint les receptes creades per a 

cada lot de producció, revisant la qualitat i donant a conèixer qualsevol 
anomalia. Assegurar la qualitat del producte en totes les fases del procés 

productiu. Notificar situacions de risc per a persones o instal·lacions. Vetllar 
pel compliment de les normes de seguretat i salut i notificar els 

incompliments de les normes de seguretat i higiene i medi ambient. 
REQUISITS OBLIGATORIS: ESO. Carnet de cotxe. Carnet de Carretoner. 

Experiència 3 anys. 

326439 

TÈCNICS/QUES UNITAT MÒBIL - Penedès, Anoia, Garraf. TASQUES PRAL: 
Intervenir presencialment en el domicili de les persones usuàries, atesos als 
requeriments de caràcter no sanitaris, tècnics i/o domèstics que aquestes 

requereixin o siguin detectats pel personal teleoperador. Atenció a 
persones en situació de vulnerabilitat. REQUISITS: CFGS en Integració social. 

Nivell alt de català i castellà. Nivell alt d'ofimàtica. Carnet de conduir i 
vehicle propi. S'OFEREIX: Jornada completa. Diferents horaris matí, tarda i 
nit (Disponibilitat treballar caps de setmana). Contracte per substitucions 

amb possibilitats d'indefinit 

326252 

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 radiofreqüència. 
REQUISITS: Castellà (obligatori). 1 any d'experiència. Imprescindible Carnet 
de Carretoner Retràctil. ESO. S'OFEREIX: Contracte de 3 mesos+3 mesos, De 

dll a dv de 08 h a 13 h i de 14 h a 17 h (pot variar). Sou brut 18.000 
INCORPORACIÓ IMMEDIATA 

326199 

CONDUCTOR/A D'AUTOCAR - Vilafranca del Penedès. TASQUES: Transport 
de passatgers, linies regulars, transport escolar i discrecional. REQUISITS: 

Carnet de conduir tipus D, CAP (Certificat d'aptitud de conductor 
professional). Valorable experiència mínima d'un any realitzant tasques 
similars. S'OFEREIX: Contracte fix discontinu. Jornada completa. Horari a 

determinar. 

326191 

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. Es valorarà: formació en atenció sociosanitaria, o auxiliar 
d'infermeria o auxiliar en cures auxiliars d'infermeria, experiència en 

l'ocupació i vehicle propi S'OFEREIX: contracte temporal de 6 mesos amb 
possibilitats de convertir-se en indefinit. HORARI torn de matí 8.30h a 

20.30h Dll-Dc-Ds-Dg // Dm-Dj-Dv setmanes alternes. 

https://www.google.es/maps?q=Pla%C3%A7a+del+Pened%C3%A8s,+4+Baixos.+08720+Vilafranca+del+Pened%C3%A8s&oe=utf-8&gws_rd=cr&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMI857YoM3nyAIVj7IeCh1HmA1i
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Plaça del Penedès, 4 Baixos. Vilafranca del Penedès 

Telèfon: 938 172 447 - omt@vilafranca.org  

Número de oferta Tasques a desenvolupar 

326176 

INFERMER/A DE GERIATRIA - Vilafranca del Penedès. TASQUES: Cures. 
Seguiment individualitzat de prevenció de residents. Visites amb el metge, 

canvis dels tractaments que siguin pautats. Contactar amb farmàcies 
corresponents per poder iniciar els tractaments pautats. Registrar cada dia 
medicació que s'administra. REQUISITS: Grau en infermeria. Imprescindible 

estar col·legiat. Experiència prèvia mínim 1 any. Nivell alt d'ofimàtica. 
S'OFEREIX: Inicialment contracte temporal de substitució vacances amb 

possibilitats de convertir-se en un lloc estable. Jornada completa de Dl-Dg 
(amb descansos) 

325709 

TÈCNIC/A D' ELECTRICITAT, GAS I CALEFACCIÓ - Alt Penedès. TASQUES: 
Assistència tècnica telefònica, ocasionalment realització de reparacions en 

les instal·lacions pròpies o domicili de clients. Suport administratiu a tècnics 
de reparació. Relació amb clients i proveïdors estrangers. REQUISITS: 

Coneixements d'electricitat, gas i calefacció. Es valoraran coneixements en 
biomassa, estufes i calderes de pellet. Experiència prèvia. Anglès alt. Vehicle 
propi. S'OFEREIX: Contracte indefinit. Jornada completa. Formació a càrrec 

de l'empresa. Horari de dll-dv: de 09-13:30 i de 14:30-18h 

325699 

OPERARI AJUDANT D'OBRA - L'Arboç- TASQUES: Operari d'obra per la 
instal·lació de tuberia i canonada de polietilè en diferents obres i 
poblacions, la majoria a territori català i ocasionalment a nivell 

internacional. REQUISITS: formació bàsica, català o castellà mig, 
disponibilitat per viatjar, carnet de conduir i vehicle propi. Es valorarà 

experiència en obres i instal·lacions. HORARI: dilluns a divendres 40hores 
setmanals. S'ofereix formació a càrrec de l'empresa i possibilitats de 

consolidar el lloc de treball. 

325508 

GEROCULTOR/A - Vilafranca del Penedès. TASQUES: Realitzar i/o ajudar al 
pacient en totes les ABVD (menjar/beure, eliminació, moure's, 

transferències, llevar-se, vestir-se, despullar-se i enllitar-se, així com en la 
higiene personal, el bany i els seus aparells d'ajuda (pròtesis, ortesis, cadira 
de rodes, caminadors, bastons etc...) per satisfer les necessitats fomentat 

l'autonomia. REQUISITS: CFGM cures auxiliars infermeria o CP Atenció 
sociosanitària a persones dependents en institucions socials, català i 

castellà, experiència mínima de 6 mesos en lloc similar. 

325408 

OPERARI/ÀRIA DE MOLÍ D'OLI- Avinyonet del Penedès. TASQUES: Producció 
d'AOVE al molí. Envasat d'ampolles. Molturació en campanya d'oli. Control 

de qualitat. Mesures d'higiene. Preparació de comandes. Neteja 
d'instal·lacions. Gestions administratives amb proveïdors. REQUISITS: FP1 o 

Grau mitjà en Formació en l'àmbit de l'alimentació, es valorarà formació 
amb producció d'oli. Coneixements en indústria alimentaria. 2 anys 
d'experiència en posició similar. Vehicle propi obligatori. Ofimàtica. 

S'OFEREIX: Jornada completa. Horari: Dll-Dv: 8-17h. Contracte temporal 
amb possibilitats d'indefinit. 
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