
       OFERTES DEL 27 DE GENER 2022 

Oficina Municipal de Treball 📌Plaça del Penedès, 4 Baixos. Vilafranca del Penedès 

📞: 938 172 447 - 📧 omt@vilafranca.org - https://ocupacio.vilafranca.cat/ 

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, si us plau posa’t en contacte amb 

l’Oficina Municipal de Treball: 📌Plaça del Penedès, 4 Baixos. Vilafranca del Penedès. 📞: 938 172 447 - 📧 

omt@vilafranca.org. 

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 

Número de oferta Tasques a desenvolupar 

338516  

MECÀNIC D'AUTOMOCIÓ - Vilafranca del Penedès.  
TASQUES: manteniment i reparació mecànic i elèctric de vehicles, diagnosticar avaries, 

tasques pròpies de taller d'automoció. 
REQUISITS: FPII/CFGS en Automoció. Experiència mínima de 5 anys. Permís de conduir B. 

Castellà i valorable català . 
 S'OFEREIX: Contracte indefinit. Jornada completa. Horari de dill-div de 9-13h i de 15-19h. 

INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

338389  

ADMINISTRATIU/VA COMERCIAL PER AGÈNCIA D'ASSEGURANCES - Penedès, Garraf i 
Anoia.  

REQUISITS: batxillerat amb formació i/o experiència administrativa, disponibilitat de 
vehicle.  

TASQUES: Gestió de sinistres, atenció al client, telèfon presencial, gestió i actualització dels 
clients, subscripció de productes, disponibilitat de vehicle propi i fer visites puntuals. 

Col·laboració en agències. Remuneració segons experiència.  
S'OFEREIX: contracte fix ordinari, Salari fix. Horari: de 8:30 h a les 18 h, (1:15 h per dinar). 

INCORPORACIÓ IMMEDIATA 

338255  

AJUDANT/A DE CUINA (dissabtes) - Vilafranca del Penedès.  
TASQUES: preparació de plats freds, neteja de la cuina, dels plats i estris de cuina. 

REQUISITS: Bon nivell de castellà i valorable català. Molt valorable experiència i/o formació 
relacionada amb el lloc de treball.  

S'OFEREIX: Contracte temporal amb possibilitats de convertir-se en indefinit. Jornada de 
6h/setmanals, horari dissabtes de 12-18 h. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

338228  

8-10 VENEDORS/RES (Nova obertura) - Vilafranca del Penedès.  
TASQUES: Atenció al client. Cuidar la imatge de la botiga i garantir els estàndards 

establerts per la companyia. Cobrament en la caixa. Organització, neteja i ordre de la 
botiga-magatzem. Reposició dels productes.  

REQUISITS: Valorable formació en comerç. Experiència mínima de 6 mesos en comerç, 
principalment en retail i/o supermercats. Català i castellà. Capacitat per aixecar pesos. 

  

338011  

MOSSO DE MAGATZEM - St Quintí de Mediona.  

TASQUES: Gestió de les entrades de matèries primeres. Realitzar el picking per servir les 
comandes diàries als diferents clients. Distribució dels materials. Comunicació de la seva 

arribada i ubicació al lloc corresponent. Preparació de materials per a la fabricació (ordres 
de fabricació i ordres de condicionament).  

REQUISITS: ESO. Experiència al sector i en Picking. Coneixements informàtics a nivell 
d'usuari. Imprescindible cotxe propi. Experiència amb ERP (SAP, Ekon...). Imprescindible 

residir a prop del lloc de treball. 

S'OFEREIX: Jornada completa. Disponibilitat per treballar a torns de matí, tarda i horari 
central (de 8/9 a 17/18) rotatius setmanalment. Contracte indefinit. 

 
 
  

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
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://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/338516?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D338516%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D%26map%3Dfalse
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/338389?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D338389%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D%26map%3Dfalse
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/338255?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D338255%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D%26map%3Dfalse
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/338228?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D338228%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D%26map%3Dfalse
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/338011?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D338011%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D%26map%3Dfalse


       OFERTES DEL 27 DE GENER 2022 

Oficina Municipal de Treball 📌Plaça del Penedès, 4 Baixos. Vilafranca del Penedès 

📞: 938 172 447 - 📧 omt@vilafranca.org - https://ocupacio.vilafranca.cat/ 

Número de oferta Tasques a desenvolupar 

337972  

TELEMÀRQUETING - Olèrdola.  

TASQUES: realitzar trucades per oferir productes relacionats amb l'ofimàtica/ informàtica. 
Realització d'enquestes de satisfacció i gestió de noves col·laboracions amb empreses. 

Tasques de màrqueting digital.  

REQUISITS; Obligatoris: vehicle propi, domini del català i castellà, d'eines ofimàtiques, 
experiència en telemàrqueting contrastada. Valorables: coneixements administració / 

valorable coneixements de màrqueting digital. Formació a càrrec de l'empresa.  

S'OFEREIX: contracte indefinit -tres mesos de prova. Horari de 9 h a 13 h. Salari segons 
vàlua. 

337967  

CUINER/A - Vilafranca del Penedès.  

TASQUES: Cuina mediterrània.  

REQUISITS OBLIGATORIS: experiència i/o formació. Carnet de Manipulació d'Aliments. 
Català.  

S'OFEREIX: Contracte indefinit amb període de prova. Dies de treball i horaris aproximats 
segons necessitats: nits de divendres i dissabte (de 20 h a 23:30 h) i de dilluns a divendres 

(d'10 a 16:30 h), amb un o dos dies de descans. 

337943  

FISCALISTA COMPTABLE - Vilafranca del Penedès. 

TASQUES: Realitzar comptabilitats i impostos del 1T i 2T d'autònoms, SCP i CB i per la 
campanya de renda.  

REQUISITS: Formació mínima CFGM en Administració o similar i experiència mínima de 2 
anys en declaracions renda, M303, M130, gestions censals. Català, castellà i valorable 

nivell mig d'anglès. Nivell alt d'ofimàtica. Valorable coneixements de Ekon.  

S'OFEREIX: Contracte temporal des de mitjans de febrer fins a finals de juliol, amb 
possibilitats de continuar de forma indefinida. Jornada completa. Horari de dll-dv de 

08:30-14:00h i 16:00-19:00h 

337926  

RECEPCIONISTA (Programa dirigit al col·lectiu TRANS) - Vilafranca del Penedès.  

TASQUES: Acollir i rebre els visitants, atenció telefònica i presencial.  

REQUISITS: Sentir-se o viure's part del col·lectiu TRANS. Valorable tenir experiència similar. 
Formació mínima de batxillerat.  

S'OFEREIX: Contracte temporal d'un any. Jornada completa de dilluns a dijous horari partit 
de 9h a 14h i de 15h a 18h i divendres de 8h a 15h. 

337920  

TÈCNIC/A GESTIÓ SUBVENCIONS I PROJECTES (Programa destinat a persones 
vulnerables) - Vilafranca del Penedès.  

TASQUES: Recerca, seguiment i gestió de subvencions. Suport en la redacció de projectes i 
implementació dels mateixos. Realització del procés de selecció.  

REQUISITS: Tenir el carnet de: dona monoparental i/o aturat de llarga durada i/o altra 
situació de vulnerabilitat. Estar donat d'alta com a demandant de feina (DONO). Molt 

valorable graduat/da en Treball Social, Psicologia, empresarials o similar.  

S'OFEREIX: Contracte temporal d'un any. Jornada completa. De Dll-Dv: horari intensiu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/337972?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D337972%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D%26map%3Dfalse
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/337967?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D337967%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D%26map%3Dfalse
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/337943?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D337943%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D%26map%3Dfalse
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/337926?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D337926%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D%26map%3Dfalse
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/337920?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D337920%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D%26map%3Dfalse


       OFERTES DEL 27 DE GENER 2022 

Oficina Municipal de Treball 📌Plaça del Penedès, 4 Baixos. Vilafranca del Penedès 

📞: 938 172 447 - 📧 omt@vilafranca.org - https://ocupacio.vilafranca.cat/ 

Número de oferta Tasques a desenvolupar 

337849  

EMPAQUETADOR/A amb certificat de discapacitat - 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: Tenir el certificat de discapacitat. Vehicle propi per accedir al lloc de treball. 
Castellà (obligatori) i català. Mínim:1 any d'experiència. 

S'OFEREIX: Contracte indefinit. Sou brut:14.000 bruts (14 pagues). Horari partit de dll-dv 8-
13h i de 14-17h i durant alguns períodes intensiu o bé de 6-14h o de 14-22h. 

337815  

ADMINISTRATIU/VA - Vilafranca del Penedès. 

TASQUES: Programació visites, atenció client, preparació de carpetes, facturació, arxiu 
documentació.  

REQUISITS: Molt valorable CFGM en Administració o similar i/o experiència en lloc de feina 
similar. Català, castellà i valorable nivell mig d'anglès. Nivell mig d'ofimàtica. Valorable 

coneixements de Ekon.  

S'OFEREIX: Contracte temporal des de mitjans d'abril fins a finals de juny. Jornada de 
25h/setmanals. Horari de dilluns a divendres, de 08:30h a 13:30h 

  

337792  

  

OPERARI/ÀRIA DE PRODUCCIÓ - Sant Quintí de Mediona.  

TASQUES: Recepció de les matèries primeres i materials en zona de producció. Preparació i 
pesada de material. Preparació d'equips, utensilis i maquinària necessaris per a la 

producció. Preparació dels materials de condicionament primari i secundari. Dur a terme la 
fabricació i els seus controls d'acord amb els PNTs i les guies de fabricació. Neteja de 

materials, equips i sales de Producció.  

REQUISITS: Cotxe. Molt valorable CFGM en química o productes farmacèutics. Experiència 
amb el sector farmacèutic i/o sales blanques i/o injectables. 

S'OFEREIX: Contracte temporal amb possibilitats de convertir-se en indefinit. Jornada 
completa. Horari rotatiu cada 15 dies: Dll-DV: 6.30-14.30 i de 14.00-22H 

337668  

DINAMITZADOR/A COMUNITÀRIA (Vilafranca del P.).  

TASQUES: Elaborar, planificar i executar un pla de dinamització social i comunitari orientat 
a promoure la participació comunitària de les persones del CET. Orientació, 

acompanyament, accions formatives i actuacions individualitzades.  

REQUISITS: CFGS en Integració Social o Grau en Psicologia, Educació social. Carnet de 
cotxe. Català i Castellà.  

S'OFEREIX: Contracte d'1 any amb possibilitats d'indefinit, jornada completa, de dilluns a 
dijous de 11 a 19 hores, divendres jornada intensiva i treballar 1 dissabte al mes. 

337657  

TÈCNIC/A ORIENTACIÓ LABORAL (Vilafranca del P.)  

TASQUES: Acompanyar en el servei prelaboral a la persona usuària per al disseny i 
execució del propi procés d'inserció sociolaboral mitjançant tutories individuals i formació 

grupal. Coordinació amb els ens del territori.  

REQUISITS: Psicologia, treball social o educació social. Carnet de conduir i vehicle propi. 
Català i castellà. Es valorarà àrab. Es valorar coneixement programa GIA/Galileu. 

Coneixements als d'ofimàtica i eines de comunicació.  

S'OFEREIX: jornada completa, contracte indefinit, de dilluns a divendres (dos tardes de la 
setmana). 

  
337654  1 CAMBRER/A i 1 AJUDANT/A DE CUINA (Vilafranca).  

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
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/337849?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D337849%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D%26map%3Dfalse
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/337815?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D337815%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D%26map%3Dfalse
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/337792?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D337792%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D%26map%3Dfalse
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/337668?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D337668%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D%26map%3Dfalse
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/337657?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D337657%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D%26map%3Dfalse
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/337654?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D337654%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D%26map%3Dfalse


       OFERTES DEL 27 DE GENER 2022 

Oficina Municipal de Treball 📌Plaça del Penedès, 4 Baixos. Vilafranca del Penedès 

📞: 938 172 447 - 📧 omt@vilafranca.org - https://ocupacio.vilafranca.cat/ 

Número de oferta Tasques a desenvolupar 

TASQUES: Atenció a la clientela, recollida de comandes, servei de taula / Preparar els 
ingredients per a la realització dels menús i neteja de la cuina. REQUISITS: motivació per 

treballar. Català i castellà.  

S'OFEREIX: contracte indefinit a jornada completa. Horari de tarda/vespre de dimecres a 
dilluns (dimarts festa). 

 
 
 
 
 
  

337651  

NETEJA CUINA I RESTAURANT (Vilafranca del Penedès). 

TASQUES: Persona per a la neteja de cuina, equipaments i diferents espais d'un restaurant.  

REQUISITS: Català i/o castellà. Experiència d'1 any de treball en un lloc similar.  

S'OFEREIX: contracte indefinit, jornada parcial 24 hores. Horari de dimarts a dissabte. 
Dimarts, dimecres i dijous vespre de 21 a 24 hores - Divendres i dissabtes migdia de 14 a 

17 hores i vespre de 21 a 01:30 hores. 

337501  

COMPTABLE -  Vilafranca del Penedès. 

TASQUES: Gestió comptable de l'empresa, facturació, comptabilitat avançada, gestió de 
cobraments i pagaments. Tancaments mensuals. Liquidacions fiscals. Gestió i preparació 
de la documentació relacionada amb impostos. Trucades telefòniques amb empreses i 

clients.  

REQUISITS: CFGS en Administració i finances. Català i castellà. Experiència mínima 1 any 
realitzant tasques similars. Nivell alt d'ofimàtica. A poder ser nocions d’informàtica.  

S'OFEREIX: Jornada parcial, contracte de relleu, Dill a Div 9-13h. Possibilitat jornada 
completa. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

337458  

AJUDANT/A DE PERRUQUERIA - Vilafranca del Penedès.  

TASQUES: Rentar caps, posar colors a nivell bàsic, atenció als i les clientes.  

REQUISITS: Es valorarà formació relacionada i/o experiència. Nivell alt de català i castellà.  

S'OFEREIX: Formació a càrrec de l'empresa. Salari segons conveni. Mitja jornada de 15-19h. 

337424  

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. Disposat a APRENDRE I FORMAR-SE. 

S'OFEREIX: Horari de Dll-Dv de 4h matinada a 10.30h i Dss: 4-11.30 (festius rotatius). 
Contracte Indefinit. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

337326  

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). 

337321  ASSISTENT/A DE LA LLAR INTERN/A - Pontons.  

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
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/337651?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D337651%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D%26map%3Dfalse
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/337501?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D337501%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D%26map%3Dfalse
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/337458?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D337458%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D%26map%3Dfalse
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/337424?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D337424%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D%26map%3Dfalse
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/337326?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D337326%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D%26map%3Dfalse
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/337321?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D337321%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D%26map%3Dfalse


       OFERTES DEL 27 DE GENER 2022 

Oficina Municipal de Treball 📌Plaça del Penedès, 4 Baixos. Vilafranca del Penedès 

📞: 938 172 447 - 📧 omt@vilafranca.org - https://ocupacio.vilafranca.cat/ 

Número de oferta Tasques a desenvolupar 

TASQUES: Realització de tasques domèstiques, recolzament a la família en la llar, suport i 
assistència en la cura de dos menors. 

REQUISITS: Cal tenir la disponibilitat per poder viure amb la família de dilluns a divendres. 
Valorable carnet de conduir. Català i/o castellà. Valorable experiència prèvia. 

S'OFEREIX: Contracte indefinit, de dilluns a divendres (festius lliures) 
 
 
 
  

337316  

AJUDANTS/TES DE CUINA i CUINERS/RES DE COL·LECTIVITATS - Vilafranca del Penedès i 
rodalia.  

TASQUES: Neteja de cuina i el seu equipament i estris emprats en cuina per a l'elaboració 
de menjars. Suport a la cuinera en tasques bàsiques com a preparació de carros de 

postres. Cuiner/res: preparació de menjar. REQUISITS: Mínim 6 mesos d'experiència prèvia 
i/o formació relacionada. Català i/o castellà. Tenir el certificat de delictes sexuals i 

manipulació d'aliments. 

S'OFEREIX: Contracte fis discontinu fins el Juny 23. Contracte des de 10 a 30h/setmanals. 
Els cuiners i ajudants fan de 8 a 15h, i els auxiliars de 13 a 15h. 

337315  

MONITORS/RES DE MENJADOR - Escoles de Vilafranca del Penedès i rodalies.  

TASQUES: Suport i educació en hàbits alimentaris, a l'accés i al manteniment del menjador 
i dinamització d'espais d'oci. 

REQUISITS: Es requereix experiència prèvia demostrable en lloc similar. Imprescindible 
tenir el certificat de delictes sexuals. Molt valorable carnet de Monitor/a de lleure, 

formació bàsica i valorable tenir formació en educació, experiència de 6 mesos, català i 
castellà. 

S'OFEREIX: Contracte fix discontinu fins el Juny 23. Jornada de 10-12.5h/setm. Horari 
comprés entre les 12 a 15h. 

337065  

INTEGRADOR/A SOCIAL (Teleassistència domiciliària) - 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 

336951  

COMERCIAL ADMINISTRATIU/VA AMB ANGLÈS - Torrelavit. 

TASQUES: Màrqueting telefònic: Informació i venda telefònica al client d'acord amb totes 
les novetats i promocions. Lloc de treball directament coordinat amb departament de 

comunicació (newsletter, Xarxes socials, notes de premsa). BackOffice comercial: Gestió de 
comandes, facturació, incidències, relacions amb els agents comercials, gestió d'impagats, 

suport a direcció comercial. Suport departament de Enoturisme.  

REQUISITS: Català, castellà i anglès nivell alt. Vehicle propi. Experiència similar mínima d'un 
any. Formació mínima de CFGM. 

S'OFEREIX: Contracte indefinit. Jornada completa de dll-dj: 09:00-14:00h i de 15:00-18:00h.   
Dv: 09:00-14:00h 

  
336743  OPERARI/A DE PLANTA QUÍMICA (Olèrdola). 

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
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/337316?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D337316%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D%26map%3Dfalse
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/337315?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D337315%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D%26map%3Dfalse
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/337065?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D337065%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D%26map%3Dfalse
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/336951?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D336951%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D%26map%3Dfalse
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/336743?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D336743%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D%26map%3Dfalse


       OFERTES DEL 27 DE GENER 2022 

Oficina Municipal de Treball 📌Plaça del Penedès, 4 Baixos. Vilafranca del Penedès 

📞: 938 172 447 - 📧 omt@vilafranca.org - https://ocupacio.vilafranca.cat/ 

Número de oferta Tasques a desenvolupar 

Empresa fabricant de productes actius farmacèutics busca operari per la realització 
d'operacions unitàries a la planta (càrrega i descàrrega de reactors i centrífugues, 

operacions en reactors, controls de procés, filtracions, envasament i etiquetatge) sota 
supervisió d'un encarregat i seguint instruccions escrites. Manteniment senzill i neteja 

d'instal·lacions.  

REQUISITS OBLIGATORIS: Cicle Formatiu o FP de Química o experiència d'1 any en lloc 
similar.  

S'OFEREIX: Contracte indefinit, jornada completa, torns intensius i rotatius (matí, tarda i 
nit).  

336704  

CONDUCTOR/A DE CAMIÓ .- Sant Pere de Riudebitlles. 

CARACTERÍSTIQUES: Es busca xofer de camió per al transport regional.  

REQUISITS OBLIGATORIS: Carnet C+E, Certificat d'Aptitud per a Conductors Professionals 
(CAP) i Targeta tacògraf vigent. Català i Castellà.  

S'OFEREIX: Contracte indefinit, jornada completa i horari segons la ruta. Incorporació 
immediata. 

336546  

TREBALLADOR/A DE LA LLAR - Castellet i la Gornal (Sant Marçal). 

TASQUES: Netejar una casa i del jardí (domicili particular), preparar, cuinar menjars, 
rentar, planxar la roba.  

REQUISITS: és imprescindible disposar de vehicle propi per desplaçar-se al lloc de treball, 
tenir mínim un any d'experiència realitzant tasques similars.  

S'OFEREIX: Contracte indefinit de mitja jornada. Horari: Dijous, divendres i dissabtes de 9-
16H 

336253  

RESPONSABLE PER BOTIGA TELEFONIA/INFORMATICA - Vilafranca del Penedès. 

TASQUES: Venda de línies telefòniques així com a altres serveis que ofereix la pròpia 
marca, també venda de pagines web i servei tècnic informàtic, captar nous clients.  

REQUISITS: Obligatori un nivell alt de català i castellà. Es valorarà un Nivell mig d'ofimàtica, 
disponibilitat de vehicle i formació en comerç i màrqueting.  

S'OFEREIX: Contracte indefinit. Horari de dilluns a divendres de 10-14h i de 17 a 20h i 
dissabte de 10 a 14h 

 

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
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/336704?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D336704%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D%26map%3Dfalse
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/336546?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D336546%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D%26map%3Dfalse
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/336253?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D336253%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D%26map%3Dfalse

