
       OFERTES DE 27 MARÇ 2020 

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 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 

Horari altes Xarxa Xaloc amb cita prèvia concertada trucant al telef  938172447 o 

enviant correu electrònic: omt@vilafranca.org  

Un cop estiguis donat/da d’alta podràs aplicar a aquesta oferta 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 . 

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

Número de oferta Tasques a desenvolupar 

294928 

ASSESSOR/A D'ASSEGURANCES - (contracte Autònom- Pla de carrera 
finançat) - TASQUES: Captació i manteniment de clients per 
assessorament d'assegurances i productes financers amb l'objectiu 
d'establir una cartera de clients pròpia i posterior cobertura d'oficina 
coorporativa de GENERALI a la població pròpia de residència.REQUISITS: 
formació mínima de FP2 o CFGM, català i castellà alt, ofimàtica alt, 
carnet de conduir i cotxe, habilitat comercial i comunicativa. HORARI: 
Jornada complerta de dill a div. 

294403 

Expenedor/a- Venedor/a de gasolinera - Sant Cugat Sesgarrigues- 
TASQUES: subministrament de combustible, venda a la botiga, 
promocions d'articles, assessorament targetes fidelització, control 
d'estoc, neteja i manteniment de lloc de treball. REQUISITS: formació 
ESO a batxillerat, experiència comercial o en atenció al client, català i 
castellà alt, carnet de conduir i vehicle propi obligatori. HORARI: Dilluns a 
diumenge torns rotatius de 8 hores. CONTRACTE DE SUBSTITUCIÓ D'1 
MES amb possibilitats de continuïtat en estius i vacances. 

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/
mailto:omt@vilafranca.org
https://www.facebook.com/ocupacioVilafranca/?modal=admin_todo_tour
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294171 

VENEDOR/A ELECTROMECÀNIC/A - Alt Penedès. TASQUES: Atendre el 
públic, petites reparacions d'electricitat i muntatge. REQUISITS 
OBLIGATORIS Formació en electromecànica i/ experiència. Cotxe. Català i 
castellà. Informàtica nivell mig (Word i Excel). S'OFEREIX: De dilluns a 
divendres, 40 hores setmanals.INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

294003 

PERRUQUER/A i/o AUXILIAR DE PERRUQUER/A - Sant Quintí de Mediona. 
TASQUES: Rentar i assecar cabells, posar tints, tracte amb els clients. 
REQUISITS: Cotxe. Estudis de perruqueria. Un any d'experiència. 
S'OFEREIX: Horaris de dm a dv de 15h a 19h i ds de 9h A 13h. 20 hores 
setmanals. Contracte indefinit. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

293916 

MAITRE - Vilafranca del Penedès - Supervisió i control de la Sala de 
menjador, gestió d'equip de cambrers, reserva de clients, organització 
d'espais, etc. REQUISITS: CFGM o similar relacionat amb l'àmbit 
d'hosteleria, català i castellà alt i Anglès Mig valorable. Bon domini 
informàtic. Carnet de cotxe i vehicle. HORARI: Dilluns a diumenge 
40hores setmanals (2 dies festius enmig) 

293866 

MECÀNIC - Santa Margarida i Monjos. TASQUES: Electromecànic de 
vehicles industrials. Totes les tasques necessàries per la reparació de 
camions i remolcs. Mecànica, elèctrica o pneumàtica. Diagnosis de 
avaries, manteniments, frens, embragues, sistema pneumàtic del 
vehicle.REQUISITS: Formació continua per estar al dia de les noves 
tecnologies. Coneixements bàsics d'informàtica. ESO obligatori. Cotxe 
Obligatori. S'OFEREIX: De 9h a 13h i de 15:00h a 19:00h. 40 hores 
setmanals. Contracte temporal amb possibilitat de convertir-se en 
indefinit. Sou segons aptituds. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

293855 

ADJUNT/A DIRECCIÓ TÈCNICA - CAP D'OBRA - Alt Penedès. TASQUES: 
Responsable de coordinar i dirigir projectes d'instal·lació - manteniment 
industrial i noves construccions. Gestió equip: planificació i organització 
de tasques, supervisió i detecció de necessitats formatives...Seguiment 
projectes: compliment terminis d'entrega, pressupostos, resolució 
incidències, compra materials...Visites comercials a casa del client. 
Coordinació amb els departaments de comptabilitat, administració, 
magatzem...REQUISITS: Cicle formatiu grau mitjà / FP1. Electricitat, 
electrònica, manteniment industrial. 
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293615 

CUINER/A - Castellví de la Marca. TASQUES: Confeccionar, preparar i 
cuinar aliments. Coordinar treball de l'ajudant de cuina. REQUISITS: 
Formació valorable en l'àmbit de la cuina i/o experiència mínima de 3 
anys en lloc similar. Cal tenir coneixements dels processos de treball dins 
la cuina. Nivell alt de català i/o castellà. Cal disposar de vehicle propi per 
anar a la feina. S'OFEREIX: Caps de setmana i festius de 10h a 17h 
(extensible a les 20h). Contracte temporal amb possibilitat de convertir-
se en indefinit. INCORPORACIÓ IMMEDIATA 

293049 

MECÀNIC - Rodalies Vilafranca. TASQUES: Diagnosticar, reparar I ajustar 
diferents tipus de maquinaria agrícola, instal·lacions i elements 
mecànics. Muntatge, instal·lació, posada en marxa i reparació de 
maquinaria agrícola. REQUISITS: Experiència demostrable.Es valorarà 
formació. Català i/o castellà obligatori. Medi de transport per arribar a la 
Feina. S'OFEREIX: Contracte temporal amb possibilitats de convertir-se 
en indefinit. Horaris de 09h a 13h i de 15h a 19h. 40 hores setmanals. 

 

 


