
       OFERTES DEL  26 FEBRER 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 dilluns a divendres, de 11 a 14h 

 

 

Si estàs interessat/da en alguna de les ofertes de feina que gestionem des del Servei 

d’Ocupació i Formació del Ajuntament de Vilafranca del Penedès, cal estar inscrit a la 

Xarxa Xaloc, si encara no hi estàs, sisplau posa’t en contacte amb nosaltres: 

Oficina Municipal de Treball 

Adreça: Plaça del Penedès, 4 Baixos. 08720 Vilafranca del Penedès 

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 al 

telèfon 938172447 

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

Número de oferta Tasques a desenvolupar 

304577 

MECÀNIC - Vilafranca del Penedès. TASQUES: Tot tipus de reparacions 
en maquinària agrícola i de jardineria. REQUISITS: Mínim 4 anys 
d'experiència. Cotxe obligatori, Cicle formatiu de grau mitjà de 
mecànica obligatori. Català i castellà nivell alt obligatori. S'OFEREIX: 
Contracte de 6 mesos amb possibilitat de convertir-se en indefinit. 40 
hores setmanals. De dilluns a divendres de 09:00 h a 13:00 h i de 15:00 
h a 19:00 h. INCORPORACIÓ IMMEDIATA 

304569 

AUXILIAR DE CLÍNICA DENTAL - Vilafranca. TASQUES: Auxiliar als 
doctors especialistes dentals. Elaboració i explicació dels pressupostos 
elaborats pels especialistes. Assessorar i resoldre dubtes dels clients. 
Donar cita als pacients, atenció telefònica i coordinació amb personal 
de laboratori. REQUISITS: CFGM en cures auxiliars d'infermeria o 
similar. 2 anys mínim d'experiència en clínica dental, es valora molt 
positivament experiència multi disciplinar (coneixements auxiliant a 
ortodòncia, cirurgia, conservadora etc.). 

304411 

ARQUITECTE TÈCNIC O ENGINYER TÈCNIC - Vilafranca Penedès. 
TASQUES: Cap d'obra, seguiment tècnic i econòmic de les obres en 
curs, elaboració de pressupostos, coordinació d'industrials, confecció 
de comparatius i seguiment de costos. Dirigir l'obra, valoracions, 
amidaments.. Control d'execució d'obres contractades pública o 
privada. REQUISITS: Formació, Arquitecte tècnic/ Enginyer tècnic-
especialitzat en edificació. TCQ i Autocat nivell alt. Català i castellà 
nivell alt. Anglès valorable. Microsoft office nivell alt. 

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
http://xaloc.diba.cat/
mailto:omt@vilafranca.org
https://www.facebook.com/ocupacioVilafranca/?modal=admin_todo_tour
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304198 

FORNERS/RES - PASTISSERS/RES APRENENTS/TES O PROFESSIONALS 
per obrador artesà - Vilafranca del Penedès. TASQUES: elaboració de 
productes de forn, pastisseria i confiteria, masses, combinació 
d'ingredients, banys, glacejats, coccions, fornejats, etc. Obertura 
establiment. REQUISITS: Es valorarà formació relacionada amb l'àmbit 
de forneria i/o experiència en l'ocupació. Es valorarà experiència com a 
cuiner o ajudant de cuina. Català i Castellà alt. Carnet de conduir i 
vehicle. Disposat a APRENDRE I FORMAR-SE. 

304197 

PINTOR/A OFICIAL 1a o 2a- Empresa de les rodalies de Vilafranca del 
Penedès - REQUISITS:Tenir experiència (mínima de 5 anys), PRL 20 h 
sector Pintors, vehicle propi, català i castellà - S'OFEREIX: Contracte 
obra i servei, jornada completa de dilluns a divendres, horari partit, 
possibilitat de contracte indefinit. Sou, horari a convenir. 
INCORPORACIÓ IMMEDIATA 

303824 

MECÀNIC - SOLDADOR de cultivadors - Olèrdola - TASQUES: Fabricar, 
reparar i realitzar els manteniments de maquinària agrícola (cultivadors 
i cavadores). REQUISITS: Formació mínima CFGM en mecànica. Nivell 
alt de català i castellà. Imprescindible vehicle propi per desplaçar-se al 
lloc de treball. Es valorarà experiència, sobre tot en el sector agrícola, 
principalment mecànic ajustador o de manteniment. S'OFEREIX: 
Jornada complerta de dilluns a divendres de 8.00-13.00 15.00-18.00h. 
Contracte temporal d'un any i posteriorment indefinit. 

303797 

INFERMER/A geriàtrica (ATS/DUE) - Vilafranca del Penedès - 
TASQUES:Liderar l'organització de les tasques assistencials de l'equip 
infermeria, intervenir en el procés d'acollida del pacient/família. 
Planificar, coordinar, col·laborar i fer el seguiment i avaluació de les 
tasques assistencials del personal auxiliar d'infermeria , realitzar els 
processos i tècniques vinculats a les cures , etc. Endemés realitzarà 
tasques administratives i de direcció. 

303661 

AJUDANT/A DE CUINA - Font-Rubí- TASQUES: suport en les tasques del 
cuiner, preparació i conservació d'aliments, muntar plats, neteja, etc. 
REQUISITS: valorable formació en l'àmbit de cuina, català i castellà alt, 
carnet de conduir i vehicle propi, necessària experiència en l'ofici. 
HORARI: caps de setmana i festius migdia. (durada del procés de 
selecció subjecte a les restriccions de Salut) 

303630 

COMPTABLE - Vilafranca del Penedès. TASQUES: comptabilitat 
d'empreses PIMES i Autònoms. REQUISITS: llicenciatura Administració i 
Direcció d'empreses, domini programa de compatibilitat A3, català 
nivell C, castellà, experiència en posició similar, Microsoft Office nivell 
alt, SAP nivell mitjà. S'OFEREIX: Contracte indefinit, de dilluns a 
divendres 37/38 hores setmanals. 
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303439 

FUSTER (mobles de cuina) - Olèrdola TASQUES: Muntatge de mobles 
tan dins com fora de fàbrica, treball de fusteria, tall de fusta, ajustar les 
peces de mobles. REQUISITS: Valorable CFGS/ FP2 Fusteria/Ebanisteria, 
i especialització en mobles de cuina. Obligatori 3 anys d'experiència en 
posició similar, cotxe obligatori per desplaçar-se a la feina i novell alt de 
català i castellà. S'OFEREIX: Contracte temporal amb possibilitat de 
convertir-se en indefinit. Jornada de 40 hores/setmana de dilluns a 
divendres (horari a concretar). INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

303385 

ELECTROMECÀNIC/A - Les Cabanyes TASQUES; manteniment industrial 
en una empresa especialitzada en manteniment de maquinària 
industrial situada a Les Cabanyes. Funcions: Manteniment mecànic 
correctiu i preventiu, Calibratge i posada a punt de la maquinària. 
REQUISITS; Formació en electromecànica industrial. Cotxe obligatori, es 
valorarà carnet de carretoner. S'OFEREIX; Horari de 8:00 h a 13:30 h y 
de 15:00 h a 18:00 h. Quaranta hores setmanals. INCORPORACIÓ 
IMMEDIATA. 

303373 

TÈCNIC DE LABORATORI DE QUALITAT - Olèrdola. TASQUES; Control del 
producte en procés i acabat, documentació de les produccions, 
identificació i anàlisi de les conformitats internes, anàlisi i recerca de 
d'informació de reclamacions, suport dels controls i anàlisi de les 
proves i suport en la recollida i documentació de les conformitats de 
les matèries primes. REQUISITS; Cicle formatiu grau mitjà / FP1, Tècnic 
en ciències experimentals e industria química, Mínim 1 anys 
d'experiència, Microsoft Office nivell mig, català i castellà alt, anglès 
Advanced, es valorarà francès. 

303356 

COMERCIAL - Alt Penedès. TASQUES; venda dels serveis, seguiment de 
les instal·lacions, assessorament sobre l'ús de serveis d'internet i 
telefonia, fidelització de clients, visites comercials. REQUISITS; Cicle 
Formatiu de Grau Superior d'Administració i Finances, mínim, un any 
d'experiència en el sector comercial. Carnet de conduir i vehicle propi. 
Català i castellà natiu. S'OFEREIX; contracte temporal de 40 hores 
setmanals de dl a dv. horari de 9 h a 14 h i de 16 h a 19 h. Inicialment el 
contracte seria de sis mesos. Després es prorrogaria amb sis mesos + 
indefinit. 

303250 

COMERCIAL CONSTRUCCIÓ - Alt Penedès. TASQUES; Comercial del 
sector de la construcció i reciclatge. Gestió de licitació d'obres, 
preparació de pressupostos i gestió de tarifes, buscar nous clients, etc. 
REQUISITS; mínim un any d'experiència en posició similar, Formació 
específica en el sector de la construcció, domini del català i castellà 
obligatori, interessant conèixer sistemes informàtics de teledetecció 
(SIG), carnet de cotxe obligatori. S'OFEREIX; horari de dilluns a 
divendres de 8 h a 13 h i de 15 h a 19 h. Quaranta hores a la setmana. 
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303248 

MECÀNIC/A - Santa Fe del Penedès TASQUES: Mecànic i ajustador de 
maquinària industrial i d'obra pública. Reparació i manteniment. 
REQUISITS: Obligatori tenir formació de PRL del sector mínim 20h. 
Formació i/o experiència en el sector. Carnet de conduir obligatori i 
carnet de carretoner valorable. Castellà obligatori, català valorable. 
S'OFEREIX: horari de dilluns a divendres de 08h a 13h. i de 15h a 19h. 
Contracte d'un any de prova amb possibilitat de ser Indefinit. 
INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

302820 

TÈCNIC DE CAMP DE TELECOMUNICACIO - Gran Penedès. TASQUES: 
Reparacions usuaris/empreses i les incidències de la xarxa principal 
(backbone) sobre els serveis d'Internet (radiofreqüència i/o fibra), 
telefonia VoIP i centraletes. Reparacions de camp. Instal·lacions de 
radiofreqüència. De centraletes VOIP: Crear DDI'S , extensions, Ivr, 
fluxes de trucades. D'instal·lacions de sistemes Unifi, cloud key i switch. 
Reparacions/intervencions a súper-nodes Gestió i revisió de RMA's . 
Reacondicionament d'equips. Configuracions xarxes, d'equips i 
manteniment informàtic d'equips de l'empresa .) 

 


