
       OFERTES DEL 4 de DESEMBRE 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 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 

301964 

AUXILIAR D'INFERMERIA EN GERIATRIA - Sant Cugat Sesgarrigues- 
TASQUES: Preparar els pacients per al seu examen o tractament. Canviar 
els llençols i ajudar els pacients en la seva higiene personal. Proporcionar 
als malalts serveis que puguin contribuir a la seva comoditat i el seu 
benestar. Distribuir i recollir les safates de menjar i donar el menjar als 
pacients que necessitin ajuda, etc. REQUISITS: formació en infermeria o 
geriatria obligatori, català i castellà alt, carnet de conduir i vehicle propi. 
HORARI: 35h setmanals en setmanes alternes en horari de 22h a 08h. 
INCORPORACIÓ IMMEDIATA 

301936 

AGENT CÍVIC-Vilafranca del Penedès. TASQUES:Seguiment de les 
mesures de seguretat als mercats ambulants i mercats. Incidències via 
pública del mobiliari urbà, espais i transports públics. Informació i 
sensibilització a la ciutadania de les normes de convivència i 
civisme:animals,gestió de residus,entrades i sortides de les escoles 
REQUISITS:Estudis en l'àmbit social i/o educatiu:pedagogia,educació 
social,integració social,monitor/a de lleure,dinamitzador/ 
sociocultural,Català i castellà alt. Valorable experiència en voluntariat, 
àmbit de lleure o comunitari. RESIDIR A VILAFRANCA I ESTÀ A L'ATUR. 

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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301876 

ESPECIALISTA EN SERRALLERIA METÀL·LICA - Olèrdola. TASQUES: 
Serralleria metàl·lica d'acer al carboni, acer inoxidable al taller. Tallar, 
plegar, soldar i altres tasques relacionades amb la fabricació d'elements 
d'acer al carboni i acer inoxidable. Soldadura MIG i TIG (no cal ser expert 
encara que si nocions). Realització de muntatges a obra i a indústria. 
REQUISITS: Especialista o nocions (formació per part de l'empresa), 
català nivell alt. 

301847 

COMERCIAL - Olèrdola. TASQUES: Gestió de la cartera comercial de 
l'empresa i la incorporació de nous clients. REQUISITS OBLIGATORIS: 
Experiència mínima d'un any en lloc similar, es valoraran els 
coneixements del producte. Cicle Formatiu de Grau Mig. Català i castellà 
nivell alt. Coneixements de Word i Excel. Disponibilitat de cotxe per anar 
a la feina. S'OFEREIX: Horari de dilluns a divendres de 08 h a 16 h 
Contracte temporal de tres mesos amb possibilitat de convertir-se en 
indefinit. Vehicle comercial a càrrec de l'empresa. 

301824 

AJUDANT/ APRENENT DE FUSTERIA D'ALUMINI - Sant Cugat de 
Sesgarrigues. TASQUES: Suport a l'oficial, posant finestres (muntatge, 
envidrar, etc.). S'ensenyarà l'ofici. REQUISITS: es valorarà carnet de 
conduir. Cal tenir l'ESO. Català o castellà. S'OFEREIX: Contracte d'obra o 
servei de 3 mesos ampliable i amb possibilitat de convertir-se en 
indefinit. De dilluns a divendres. Horari habitual de 07 h a 15 h, però si 
l'obra ho precisa, es fa horari partit. 

301793 

CUINER/A de residència tercera edat- Sant Cugat Sesgarrigues- TASQUES 
: cuiner/a de col·lectivitats per a residència d'avis, elaboració de menús, 
planificació i gestió, neteja i control de matèries primes. REQUISITS: 
català i castellà alt, experiència imprescindible en l'ocupació, carnet de 
conduir i vehicle propi. HORARI: Dill a diss de 09h a 13h. 

301694 

OPERARI/A DE LÍNIA (amb tasques de manteniment)- Santa Fe del 
Penedès - TASQUES: tasques de línia de producció de bodega més 
tasques de manteniment de maquinària. REQUISITS: formació 
relacionada amb manteniment i experiència en ocupació similar, 
coneixement de línies de producció, carnet de conduir i vehicle, català i 
castellà alt. HORARI: jornada complerta de 6:40 a 15:00h de dill a div. 
Contracte de prova + indefinit. 

301448 

MOSSO/A DE MAGATZEM - Olèrdola- TASQUES: muntatge de mobles 
d'oficina, reposició de productes, exposicions, control d'estoc i inventari, 
repartiment puntual de mobiliari. REQUISITS: català i castellà, carnet de 
conduir, força física per càrrega de mobles. HORARI: dill a div de 09h a 
14h amb possibilitat d'ampliar jornada. 
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301237 

ASSESSOR/A D'ASSEGURANCES - Vilafranca/ Alt Penedès / Garraf. 
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 . 
REQUISITS: formació mínima de FP2 o CFGM, català i castellà alt, 
ofimàtica alt, carnet de conduir i cotxe, habilitat comercial i 
comunicativa. S'OFEREIX: Sou Base més comissions. HORARI: Jornada 
complerta de dill a div. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

301229 

LAMPISTA - Sant Sadurní d'Anoia. TASQUES: Manteniment i instal·lacions 
d'aigua, gas i electricitat. REQUISITS: Mínim dos anys d'experiència. 
Català i o castellà. S'OFEREIX: Horari de 8 h a 18 h (mitja hora per 
esmorzar i una i mitja per dinar). Contracte d'obra i servei 
(Aproximadament un any). INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

301001 

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 

300855 

CONSERGE - zona Alt Penedès. TASQUES : Recórrer els edificis per vetllar 
per la seva seguretat,participar en tasques de neteja, reparacions 
senzilles i manteniment de l'interior de l'edifici, vetllar per les entrades i 
sortides de personal, etc. REQUISITS: formació nivell mig,català i castellà 
alt, ofimàtica mig, carnet de conduir i vehicle propi. Experiència en 
l'ocupació. Valorable certificat de discapacitat. HORARI: Jornada 
complerta i disponibilitat caps de setmana i festius. INCORPORACIÓ 
IMMEDIATA. 

300804 

TÈCNIC/A DE GESTIÓ LABORAL - Alt Pdès i Garraf , ampliable a l'Anoia. 
TASQUES: Depenent del director de l'àrea de gestió de persones del 
grup. Gestió laboral. Suport administratiu. Preparació documentació i 
tramitació. Suport al director. Vetllar i formar pel compliment de la 
normativa laboral. REQUISITS: Estudis de relacions laborals, ciències del 
treball o similar. Coneixements de A3 Nom, o A3 Equipo. Coneixements 
de les aplicacions de Siltra, contrat@ i certific@dos. Vehicle propi. Català 
i castellà.Es valorarà Experiència i disposar del Certificat de discapacitat 
igual o superior al 33% 
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300802 

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 .) 

300602 

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) 

300135 

RESPONSABLE DE MANTENIMENT - Llorenç del Penedès . TASQUES : 
Manteniment elèctric preventiu i correctiu d'equips industrials, 
interpretació d'esquemes elèctrics i seguiment d'avaries d'autòmats 
programables. Manteniment de la maquinària de producció, etc. 
REQUISITS: formació en CGFM Electromecànica o Enginyeria Mecànica, 
coneixements imprescindibles d'AUTOCAD O INVENTOR. Català i Castellà 
alt, Anglès nivell mig. Carnet de conduir i vehicle propi. HORARI: torn 
partit 8h/dia. S'OFEREIX: contracte indefinit, formació a càrrec de 
l'empresa. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

 


