
       OFERTES DEL 3 DE JULIOL 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 

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  

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

Número de oferta Tasques a desenvolupar 

297505 

ADMINISTRAIU/VA Departament laboral - Vilafranca del Penedès. 
TASQUES: Gestionar els tràmits jurídics i administratius tals com 

contractes, nòmines, assegurances socials, baixes per 
malaltia...tasques administratives. REQUISITS: Català i castellà 
nivell alt. Cicle formatiu grau superior - Administració i Gestió - 

Administració i Finances Obligatori. Experiència 3 anys. S'OFEREIX: 
Contracte de 3 mesos. Amb possibilitat de renovació. 30 hores 

setmanals, horaris segons temporada. INCORPORACIÓ 
IMMEDIATA. 

297430 

OPERARI DE NETEJA -Alt Penedès i Garraf REQUISITS: Carnet de 
conduir obligatori. Força física per carregar pes. S'OFEREIX: Jornada 

completa. De 08:00h a 13:00h i de 15:00h a 18:00h normalment, 
depenent temporada de 06:30h a 14:30h. 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
http://xaloc.diba.cat/
mailto:omt@vilafranca.org
https://www.facebook.com/ocupacioVilafranca/?modal=admin_todo_tour
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/297505?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D297505%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/297430?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D297430%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 

297388 

Convocatòries per a la selecció de Borses de professors/res e 
gràfica interactiva i audiovisual, de gràfica impresa, dels Cicles 

Formatius de la família de Joieria Artística i dels mòduls comuns 
dels Cicles Formatius de les famílies de comunicació gràfica i 
audiovisual i de joieria artística per a l'escola municipal d'art 

Arsenal. CONSULTAR LES BASES DE LA CONVOCATORIA A: 
https://educacio.vilafranca.cat/centres-educatius-

municipals/institut-municipal-de-formacio/ofertes-de-treball-i-
convocatories SISTEMA DE SELECCIÓ: Concurs de mèrits 

297200 

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 

297082 

OFICIAL DE 1ª MANTENIMENT INDUSTRIAL - Avinyonet del 
Penedès. TASQUES: Fer costat a l'equip de manteniment en les 

funcions diàries. REQUISITS: FPII Manteniment Industrial. Dos anys 
d'experiència. Disponibilitat de cotxe. Excel nivell mig. Alts 

coneixements en manteniment industrial: - Electricitat: Lectura de 
quadres i esquemes elèctrics per fer el seguiment d'avaries i altres 
reparacions (correctives/preventives d'equips elèctrics industrials. 

- Mecànica: Rodaments, bombes hidràuliques, transports aeris, 
cintes entre d'altres. - Avaries hidràuliques i pneumàtiques 

296909 

OPERARI/A SECTOR GAS - Zona Penedès Garraf. TASQUES: 
Inspeccions de Gas. Manteniment i reparació. REQUISITS: Es 

valorarà PAD 1 o PAD 2. 12 mesos d'experiència en el sector del 
gas: instal·lacions, manteniments, reparacions i inspeccions. Títol 

FP De Grau Superior electricitat i electrònica. S'OFEREIX: Contracte 
indefinit. Jornada complerta. INCOORPORACIÓ IMMEDIATA. 

https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/297388?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D297388%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/297200?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D297200%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/297082?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D297082%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/296909?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D296909%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 

296907 

ADMINISTRATIU/ COMPTABLE - Vilafranca del Penedès. TASQUES: 
Gestió comptable i administrativa. Pla Comptable. Presentació 

d'impostos i tancaments, Atenció al client, gestió de factures de 
proveïdors (comptabiització i pagament). Gestió d'incidències. 

Atenció a proveïdors. Tasques administratives, atenció telefònica, 
gestióde documentació.REQUISITS: Cicle Formatiu de Grau 
Superior /FPII administracio i finances. 1 any d'experiència. 

Coneixements en comptabilitat, Microsoft Office Alt. Es valoraran 
coneixements de Contaplus, Facturaplus i Nominaplus. 

296864 

AUXILIAR D'INFERMERIA GERIÀTRICA - 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 alt, experiència 
valorable. HORARI: jornada complerta contracte SUPLÈNCIES DE 

VACANCES 

296863 

INFERMER/A geriàtrica - 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. REQUISITS: 

Diplomatura o grau en Infermeria obligatori, experiència valorable, 
català i castellà, carnet de conduir i vehicle. HORARI: jornada 

complerta i/o parcial contracte temporal. 

296800 

INFERMER/A llar d'avis - Vilafranca del Penedès - TASQUES: 
supervisar, investigar i gestionar les cures oportuns,identificar els 
recursos dels diferents nivells assistencials existents a l¿entorn de 

la persona gran.Identificar els problemes cognitius, sensorials i 
perceptius,interpretar els resultats de les probes 

diagnòstiques,etc. REQUISITS: llicenciatura o grau en infermeria, 
català i castellà alt, valorable coneixement de programa AEGERUS. 
HORARI: 40h setm dill a div i caps de setmana alterns. CONTRACTE 

INTERINATGE. 

https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/296907?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D296907%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/296864?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D296864%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/296863?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D296863%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/296800?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D296800%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 

296768 

VENEDOR/A ELECTROMECÀNIC/A - Alt Penedès. TASQUES: Atendre 
el públic, petites reparacions d'electricitat i muntatge. REQUISITS 

OBLIGATORIS Formació Grau Mig en mecànica, lampisteria i/o 
electromecànica. I/o experiència. Cotxe. Català i castellà. 

Informàtica nivell mig (Word i Excel). Persona jove. Domiciliat a 
l'Alt Penedès. S'OFEREIX: De dilluns a divendres, 40 hores 

setmanals.INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

296628 

PINTOR/A OFICIAL 1a - 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 temporal, jornada completa de dilluns a divendres, 
horari partit, possibilitat de contracte indefinit. Sou, horari a 

convenir. INCORPORACIÓ IMMEDIATA 

296605 

ENGINYER/A AMB EXPERIÈNCIA EN CALEFACCIONS -Rodalies de 
Vilafranca del Penedès. TASQUES: Assistència tècnica per estufes, 
xemeneies i calderes de biomassa (llenya i pellet), gas, elèctriques, 

bioetanol i hidràulica. Formació a distribuïdors i suport a 
instal·ladors i particulars. REQUISITS: Títol d'Enginyeria. Experiència 
4 anys en instal·lacions de calefacció, català, castellà i anglès, nivell 

alt, ofimàtica i programes de dibuix tècnic, vehicle propi . 

296581 

ADMINISTRATIU/VA de LABORATORI - Vilafranca del Penedès- 
TASQUES:Extracció de mostres de raïm a la vinya,Control de 

fermentació i anàlisis de most,Seguiment de les diferents etapes 
d'elaboració de vi i cava,Anàlisis d'acidesa, pH, sulfurós, entre 
d'altres paràmetres.REQUISITS:Formació FPGS o superior en 

Química, Analista Laboratori o equivalent, Experiència en 
extracció, anàlisi de mostres i control de qualitat,Vehicle 

propi,Flexibilitat horària,Disponibilitat immediata per verema. 
HORARI: jornada complerta 40h segons campanya. 

296576 

ENÒLEG/A - Vilafranca del Penedès - TASQUES:Presa de decisions 
que afecten directament a la qualitat i característiques finals del v. 

Tasques de investigació. Suport en l'elaboració de vi. Trasbalsos, 
desfangats, flotació i clarificacions.REQUISITS: CFGM viticultura o 
equivalent a Enologia. Català i castellà alt. Informàtica alt. carnet 

de conduir i vehicle.HORARI: jornada complerta campanya de 
verema 

https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/296768?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D296768%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/296628?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D296628%26keyword%3D%26sector%3D%26county%255B0%255D%3D3%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/296605?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D296605%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/296581?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D296581%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/296576?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D296576%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 

296519 

ADMINISTRATIU/VA COMERCIAL- La Granada- TASQUES: Informar i 
vendre els serveis de la companyia.Seguiment de les instal·lacions 
programades i assessorament i fidelització de clients.REQUISITS: 

CFGM àmbit administratiu, català i castellà alt i anglès valorable a 
nivell First. Ofimàtica alt. Carnet de conduir i vehicle. Valorable 

experiència en àmbit comercial. HORARI:De dilluns a divendres: de 
9h a 14h i de 16h a 19h. 

296509 

ESTETICIENT - Vilafranca del Penedès i Sitges- TASQUES:Netejar la 
cara i altres parts del cos i aplicar-los crema, locions i productes 

semblants.Fer massatges facials i corporals.Netejar, tallar i pintar 
les ungles de mans i peus.Aplicar diferents per a la depilació del pèl 
corporal.Assessorar els clients sobre dietes i exercici per ajudar-los 
a perdre pes. Donar cites i cobrar els serveis.REQUISITS: CFGM en 

estètica i bellesa, català i castellà alt, informàtica alt (xarxes 
socials), carnet de conduir i vehicle propi. HORARI:de dill a diss 20h 

setmanals tardes principalment. 

296441 

PALETA OFICIAL DE 1ª - Santa Fe del Penedès. TASQUES: Tasques 
pròpies de paleta en el sector de la construcció i moviments de 
terres.REQUISITS: 1 any d'experiència en una ocupació similar 

obligatori, formació de PRL obigatori, carnet i vehicle propi 
obligatori, carnet de carretoner valorable, català i castellà 
obligatori, anglès valorable. S'OFEREIX: horari de dilluns a 

divendres de 08h a 13h i de 15h a 19h, 40h. setmanals. Contracte 
d'un any de prova amb posssibilitat d'indefinit, INCORPORACIÓ 

IMMEDIATA. 

296429 

OPERARI/A DE CELLER/ PREMSADOR/A- Guardiola de Fontrubí. 
TASQUES: Tasques pròpies de l'elaboració de vi. Recepció de raïm i 

premsat, bàsicament utilitzant les premses de raïm. REQUISITS: 
Cicle Formatiu de Grau Mitjà,/FPI d'elaboració de vins i licors o 

similar. Es valorarà experiència en posició similar. Cotxe obligatori. 
Es valoraran altres experiències en cellers. Disponibilitat de 

treballar jornada complerta. S'OFEREIX: Horaris de 8h a 13h i de 
15h a 18h. 40 hores setmanals Sou segons conveni en funció de les 

capacitats i aptitut del candidat.Contracte Indefinit. 

https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/296519?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D296519%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/296509?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D296509%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/296441?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D296441%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/296429?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D296429%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 

296319 

MOSSO/A DE MAGATZEM (sector tèxtil) - La Bisbal del Penedès - 
TASQUES: càrrega i descàrrega de mercaderia, classificació, 

embalatge, preparació de comandes, etc-REQUISITS: important 
tenir carnet de carretoner i experiència en carretó retràctil, carnet 

de conduir i vehicle propi, català, castellà i francès valorable. 
HORARI: contractes temporals setmanals en torns rotatius de 

M/T/N de dilluns a diumenge amb dies festius alterns. 

296316 

ADMINISTRATIU/VA - Vilafranca del Penedès. TASQUES: Atenció al 
client, recepció i gestió de mails, enviament de campanyes de 

mailing, facturació per a presentar al gestor, gestió de la 
documentació dels alumnes/clients. REQUISITS: Cinc anys 

d'experiència. Cicle Formatiu de Grau Superio/ FPII Administració i 
Finances. Informàtica nivell avançat: Microsoft Office , Programes 
de gestió -Contaplus, Facturaplus i SAP . Programes de disseny -

Illustrator, Photoshop i Google Sketshup . Mailchimp, xarxes 
socials, webs . Català i castellà nadiu, anglès nivell First. Carnet B. 

295934 

MAQUINISTA - Santa Fe del Penedès. TASQUES: Moviment de 
terres sector construcció. REQUISSITS: Un any d'experiència amb 

posició similar obligatori. Tenir formació PRL de moviments de 
terres 20h. Català i anglès valorable. Castellà Obligatori. Carnet de 
conduir i vehicle propi obligatori. Carnet de carretoner valorable. 
S'OFEREIX: Horari de dilluns a divendres de 08:00h a 13:00h i de 
15:00h a 19:00h. 40 hores setmanals. Contracte amb 1 any de 

prova amb possibilitat d'indefinit. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

 

https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/296319?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D296319%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/296316?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D296316%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/295934?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D295934%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D

