
       OFERTES DEL 23 DE SETEMBRE 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 

333113 

PEÓ DE LA CONSTRUCCIÓ - Vilafranca del Penedès. TASQUES: Manteniment 
de canalitzacions de gas en diferents zones del Baix Llobregat, Penedès, 
Tarragonès. REQUISITS: Carnet de conduir (no és imprescindible vehicle 

propi). Castellà. Molt valorable experiència prèvia. Formació mínima ESO 
S'OFEREIX: Contracte temporal. Jornada completa. Horari de dilluns a 

divendres de 7-15h 

333091 

APRENENT/A D'INSTAL·LADOR/A DE TELECOMUNICACIONS EN OBRES - Alt 
Penedès, Garraf. TASQUES: Dur a terme tasques de suport a la instal·lació de 
telecomunicacions en obres (passar cable d'ethernet, d'antena TV, de fibra 

òptica, tubs de corrugat). REQUISITS: ESO, català i castellà, carnet de cotxe. Es 
valorarà habilitats en oficis manuals i treball amb eines. S'OFEREIX: contracte 

de 6 mesos amb possibilitat d'indefinit, jornada completa, de dilluns a 
divendres de 8'30 a 18'30 hores. 

333079 

VENEDOR/A ASSESSOR/A - Vilafranca del Penedès. TASQUES: Atenció, 
assessorament i vendes a clients. Recepció de comandes. Mantenir la botiga 
neta i endreçada. REQUISITS: Experiència mínima d'un any com a venedor/a. 
Nivell alt de català i castellà. Ofimàtica nivell bàsic. Molt valorable formació 

en comerç. S'OFEREIX: Contracte indefinit. Jornada de 35h/set. Horari de 
dilluns a divendres de 9:30-13h i de 17-20h. Dissabtes alterns de 9:30-14h. 

333060 

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA DE TRANSPORT - Vilafranca del Penedès. 
TASQUES: Atenció al client, entrada d'albarans, gestió de documentació, 

arxiu. REQUISITS: Formació mínima batxillerat, imprescindible un any 
d'experiència similar, molt valorable en empresa de transports. Nivell mig-alt 
d'ofimàtica. Nivell alt de català i castellà. S'OFEREIX: Contracte temporal per 

substitució de maternitat. Jornada completa. Horari de Dll-Dv: 09-11h 14-
20h. 

333059 

OPERARI/A DE NETEJA - Olèrdola. TASQUES: Reparacions i manteniment de 
desaigües i foses sèptiques, manteniment, neteja i transport de lavabos 
portàtils amb vehicles de l'empresa. REQUISITS: Es valorarà experiència 

prèvia com a repartidor/a amb furgoneta i coneixements de fontaneria i de 
paleteria. Carnet B1 i cotxe per arribar a la feina. Català i /o castellà. 

S'OFEREIX: Contracte indefinit. De dilluns a diumenge (40h set.), Dos dies 
festius setmanals segons programació de la feina. Compensació bossa 

d'hores. 

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/333113?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D333113%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/333091?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D333091%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/333079?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D333079%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/333060?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D333060%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/333059?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D333059%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D


       OFERTES DEL 23 DE SETEMBRE 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 

332983 

PERSONAL DE NETEJA per a una botiga - Vilafranca del Penedès. TASQUES: 
Neteja de les instal·lacions d'una botiga. REQUISITS: Cal tenir experiència 

prèvia. Castellà i valorable català. S'OFEREIX: Contracte indefinit. Jornada de 
4,5h/setmana: dilluns, dimecres i divendres 1,5h/dia preferiblement de 

matins (horari a concretar). 

332978 

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. Jornada parcial. Horari principalment de 

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

332974 

CAMBRER/A-BARISTA - Vilafranca del Penedès. TASQUES: Responsable de 
botiga. Atendre als clients, servir a les taules, mantenir la botiga neta i 

endreçada. Ocasionalment decorar i/o elaborar alguns dels nostres 
productes. REQUISITS: Experiència demostrable en restauració. Nivell alt de 

català i castellà. S'OFEREIX: Contracte inicial de 6 mesos prorrogable a 
indefinit. Jornada completa. Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13:30 i de 

16:30 a 20h i dissabtes de 9:30 a 14 i de 17 a 20:30 

332887 

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA - Vilafranca del Penedès. TASQUES: Atenció 
telefònica, gestió de documentació de prevenció. Facturar. Gestió dels 

albarans. Suport en la confecció de pressupostos. REQUISITS: 4 anys 
d'experiència en lloc similar (valorable en el sector de la construcció). CFGS 

en Administració. Nivell alt de català i castellà. Nivell avançat d'ofimàtica, de 
xarxes socials i molt valorable coneixement de disseny gràfic i Autocad. 

S'OFEREIX: Contracte indefinit amb període de prova. Mitja jornada de tardes 
amb possibilitats de canvi de torn. Horari: de dll-dv: 15-19H. 

332879 

AJUDANT DE TALLER empresa dedicada a la fabricació de pantalles per a la 
serigrafia - Les Cabanyes. TASQUES: netejar marcs, entelar i encolar, 

emulsionar, gravar amb fotolits i amb digital i procés final de verificació. 
REQUISITS: Es valorarà experiència prèvia. Català i castellà. Interès en 

aprendre un ofici. Capacitat de realitzar esforç físic S'OFEREIX: formació en 
tots els processos per a fer una pantalla de serigrafia. Jornada completa de 
dilluns a dijous de 8 a 13 i 14 a 17 y divendres de 7-15h. Contracte temporal 

amb possibilitats de convertir-se en indefinit. 

332768 

AJUDANT DE CUINA i NETEJA - Castellet i la Gornal. TASQUES: Mise en place 
de la carta del restaurant. Ajudant de cuina en serveis (dissabtes i diumenges 

i grups contractats). Neteja del restaurant (cuina, terrassa, cafetera-bar, 
serveis, etc.). REQUISITS: Mínim 1 any d'experiència similar. Formació mínima 
ESO. Carnet de manipulació d'aliments. S'OFEREIX: Contracte fix-discontinu. 

Jornada completa de dimecres a diumenge. 

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/332983?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D332983%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/332978?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D332978%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/332974?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D332974%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/332887?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D332887%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/332879?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D332879%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/332768?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D332768%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D


       OFERTES DEL 23 DE SETEMBRE 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 

332738 

DEPENDENT/A COMERÇ.- Vilafranca del Penedès. TASQUES: Atenció al públic, 
tasques artesanals i gestió de botiga online. REQUISITS OBLIGATORIS: 

Educació Secundària Obligatòria. Bon nivell de català i castellà. Coneixements 
informàtics (nivell mig). CARACTERÍSTIQUES: Disponibilitat de treballar de 

dilluns a dissabte en horari comercial. La jornada i les condicions a concretar 
amb l'empresa. 

332718 

OPERARI/A DE PRODUCCIÓ per empresa de plàstics - Rodalies Vilafranca del 
Penedès. TASQUES: Operari de línia realitzant diferents tasques de 

manipulació del plàstic, ubicació de material amb carretó frontal si es disposa 
de carnet. REQUISITS: Formació mínima ESO. Valorable carnet de carretó. 

Experiència mínima d'un any. Català i castellà. Nivell mig d'ofimàtica. 
S'OFREIX: Jornada completa amb torns rotatius americans. Contracte 
temporal de 6 mesos per ETT amb possibilitats de ser contractat per 

l'empresa amb contracte estable. 

332711 

OPERARI/A DE MANTENIMENT INDUSTRIAL - Vilafranca del Penedès. 
TASQUES: Manteniment electrònic i mecànic de la maquinària, manteniment 

de les instal·lacions, introducció i control de stocks dels recanvis, neteja de 
taller. REQUISITS: Formació mínima de CFGM en mecànica o 

electromecànica. Valorable experiència. Nivell mig d'ofimàtica. Carnet de 
carretó. S'OFEREIX: Contracte temporal amb possibilitats d'indefinit. Horari: 

torns rotatius de matins i tardes. 

332586 

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. 

332443 

RESPONSABLE DEPARTAMENT COMPTABILITAT - Olèrdola TASQUES: Control 
de gestió: immobilitzat, amortitzacions, pressupostos anuals, compte 

d'Explotació, Balanç de Situació i ràtios, tancaments, Quadre de 
Comandament. Comptabilitat: control de costos, de bancs, assentaments de 

caixa, despeses diverses, interessos de préstecs, amortitzacions, provisió 
d'insolvències, remeses d'efectes, factures dels creditors.... gestió de les 
condicions de pagament, conciliacions. Declaracions comptables, fiscals, 
socials o de caràcter econòmic, arxiu, liquidacions... REQUISITS: Formació 
mínima FPII o CFGS. Business Central / NAVISION / Dynamics o semblants. 

Microsoft Office avançat. Cotxe per arribar a la feina. Es valorarà experiència. 
S'OFEREIX: horari a adaptar dins l'horari de l'empresa que és de Dll a Dv de 

8:30 a 13:00 i de 14:30 a 18:00. Contracte temporal amb possibilitat de 
convertir-se en indefinit, 20 h o 30 h/setmana 

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/332738?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D332738%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/332718?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D332718%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/332711?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D332711%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/332586?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D332586%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/332443?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D332443%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D


       OFERTES DEL 23 DE SETEMBRE 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 

332308 

EXPENEDOR/A VENEDOR/A DE GASOLINERA. St Cugat Sesgarrigues. 
TASQUES: Atenció als clients, venda, cobrament organització i promoció dels 

productes assignats a l'estació de servei. REQUISITS: Resident rodalies de 
Sant Cugat. Formació en EGB, ESO, FP o Batxillerat. Carnet conduir B i vehicle. 

Valorable carnet de Manipulador d'Aliments. Valorable formació 
complementària en Vendes/Comercial. Valorable formació bàsica en 

Seguretat/Prevenció Riscos Laborals. Coneixements en protecció de dades. 
S'OFEREIX: Contracte substitució, jornada complerta, torn rotatiu. Sou s/ 

conveni. 

332296 

MUNTADORS/ES DE PLAQUES D'ENERGIA SOLAR - Vilafranca del Penedès. 
TASQUES: Muntatge de plaques solars per tot el territori de Catalunya i 
posada en marxa del Servei. REQUISITS: CFGM/FP1 en Electricitat, molt 

valorable coneixements en baixa tensió. Nivell mig d'ofimàtica. Es valorarà 
experiència prèvia. S'OFEREIX: S'ofereix contracte indefinit. Jornada completa 

de Dll-Dv (amb horari flexible). 

332171 

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. Carnet 
conduir B. S'OFEREIX: Contracte indefinit (3 mesos de prova). Jornada 

completa a torns de 6h. (de mati i/o tarda, de dilluns a diumenge, amb 2 dies 
de descans i cap de setmana lliure/mes). Sou segons conveni. INCORPORACIÓ 

IMMEDIATA. 

332105 

MONITOR/A -TALLERISTA DE CUINA -Penedès / Garraf. TASQUES; fer 
formació per infants i/o joves de la comarca del Penedès i Garraf. REQUISITS 
OBLIGATORIS: cal tenir un Grau Mig de Cuina o un CP d'Operacions Bàsiques 

de Cuina, cotxe, carnet de manipulació d'aliments, Microsoft Office nivell 
mig, català. Es valorarà experiència. S'OFEREIX: tardes de dilluns a divendres, 
cinc hores a la setmana. Contracte temporal amb possibilitat de convertir-se 
en indefinit, curs escolar d'octubre del 2022 a juny del 2023. INCORPORACIÓ 

OCTUBRE. 

331943 

CAMBRER/A - Font-Rubí. S'OFEREIX: Jornada completa de dilluns a diumenge, 
contracte indefinit i incorporació immediata. REQUISITS OBLIGATORIS: Carnet 

de conduir i vehicle propi. Disponibilitat per treballar els caps de setmana. 
Experiència en hostaleria de com a mínim un any en un lloc similar. Català i 

anglès nivell hostaleria (es valorarà positivament alt nivell d'anglès). 
TASQUES: Atendre i informar el client sobre l'oferta eno-gastronòmica, 

preparació del servei, servei de sala (carta i menús degustació). Cates de vi. 

331847 

AJUDANT DE CUINA - Vilafranca del Penedès. TASQUES: Netejar i organitzar la 
línia de treball. Ajudar en un servei de menjars: pasta i graella. REQUISITS: 
Castellà i català. 5 mesos d'experiència en tasques similars. OBLIGATORI: 

Carnet de manipulació d'aliments. S'OFEREIX : Horari de vespre-nit de 19 a 23 
hores. Dissabtes i diumenges també al migdia. 

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/332308?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D332308%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/332296?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D332296%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/332171?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D332171%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/332105?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D332105%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/331943?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D331943%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/331847?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D331847%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 

331614 

AJUDANT/A DE PERRUQUERIA - Vilafranca del Penedès. TASQUES: atenció al 
client, rentar caps, iniciació en els assecaments de cabell... i ganes d'aprendre 

l'ofici. REQUISITS: Domini del català i el castellà. Coneixements bàsics de 
perruqueria. No cal experiència. S'OFEREIX: de dijous a divendres de 16 h a 20 

h i dissabte de 9 h a 14 h. Contracte indefinit amb període de prova. 

331613 

CAMBRER/A - Vilafranca del Penedès. TASQUES: Recepcionar, 
emmagatzemar matèries primeres. Planificació dels serveis. Servei a 

taula/terrassa. Presa de les comandes. Cobrament clients. REQUISITS : 
Castellà (obligatori) i català (molt important). & mesos d'experiència en 

tasques similars. S'OFEREIX : Contracte temporal amb possibilitats de passar a 
indefinit. Horari de vespres durant la setmana i migdia/vespres dissabte i 

diumenge. 

331481 

MOSSO DE MAGATZEM - Sant Sadurní. TASQUES: Col·locació gènere a les 
càmeres frigorífiques (-18º), càrrega i descàrrega de camions a mà (caixes de 
10 Kgr màxim), REQUISITS: castellà, es valorarà experiència Cal tenir mitjà de 
transport. REQUISITS: Es valorarà carnet de carretoner. Cal tenir bona forma 

física. S'OFEREIX: Contracte indefinit, torn de nit de les 22 h a les 6 h. 
INCORPORACIÓ IMMEDIATA 

331455 

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. 

331423 

MECÀNIC - MUNTADOR - La Granada. TASQUES: Muntatge, assemblatge i 
ajust de màquines i perifèrics. REQUISITS: Experiència mínima de 3 anys en 

lloc similar. grau mitjà o superior en Mecànica Industrial. Es valorarà: 
experiència en el sector del packaging, nivell mig-alt d'anglès, proximitat amb 
el centre de treball, disponibilitat per viatjar. S'OFEREIX: Formació a càrrec de 
l'empresa. Retribució segons aptituts. Jornada intensiva de 7-15h. Contracte 

indefinit. 

331166 

SOLDADOR OFICIAL 1a - Taller situat a OLÈRDOLA - TASQUES: Soldar i 
muntatge de peces i estructures metàl·liques d'alta precisió, pel sector 
industrial. REQUISITS: Experiència en serralleria (mínima de 2 anys). Es 
requereix coneixements de soldar en MIG i TIG (valorable altres tipus) 

d'interpretació de plànols. Valorable tenir el curs de PRL de 20h.S'OFEREIX: 
Contracte temporal de 6 mesos amb possibilitats de convertir-se en indefinit, 

jornada completa: Dll-Dv 8-13.30h 15-18h.c 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/331614?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D331614%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/331613?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D331613%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/331481?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D331481%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/331455?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D331455%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/331423?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D331423%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/331166?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D331166%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D


       OFERTES DEL 23 DE SETEMBRE 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 

330959 

AUXILIARS D'INFERMERIA i/o GEROCULTORS/RES - Vilafranca del Penedès. 
TASQUES: Intervenir en el procés d'ingrés .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, català i castellà, experiència valorable. 

330956 

DELINEANT I PROJECTISTA - Vilafranca del Penedès. TASQUES: Els 2 llocs 
treballaran al departament tècnic d'una empresa per a la realització de 

plànols: coneixements de REVIT/AUTOCAD. Altres Tasques: Seguiment i estat 
de projectes, control de materials, control de qualitat, normativa de 

construcció, planning de producció. REQUISITS: Formació en Arquitectura/ 
Arquitectura Tècnica/ Delineant. Valorable experiència previa. S'OFEREIX: 
Contracte inicial temporal amb amb l'objectiu de convertir-se en indefinit. 

Jornada completa de Dll-DV: 08:00 a 14:00 / 15:00 a 17:30h 

330840 

CAMBRER/A - Vilafranca del Penedès. TASQUES: Recepcionar, 
emmagatzemar matèries primeres. Planificació dels serveis. Servei a 

taula/terrassa. Presa de les comandes. Cobrament clients. REQUISITS: 
Experiència prèvia mínima de 6 mesos. Nivell alt de català i castellà. Carnet 

manipulador d'aliments. S'OFEREIX: Contracte temporal amb possibilitats de 
convertir-se en indefinit. 32h/set (En funció del creixement de l'activitat del 

restaurant s'incrementaran les hores contractuals). Horari: Dimecres-
Dissabte: 13:30-17:30h i 20:30-23:30h i dg: 12:00-17:00h 

 

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/330959?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D330959%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/330956?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D330956%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/330840?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D330840%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D

