
       OFERTES DEL 07 DE MAIG 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 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 del Ajuntament de Vilafranca del Penedès, cal estar inscrit a la Xarxa Xaloc, 

si encara no hi estàs, sisplau posa’t en contacte amb l’Oficina Municipal de Treball. 

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 bé 

telefònicament: 938 172 447 

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

Número de oferta Tasques a desenvolupar 

307560 

MUNTADOR FUSTERIA ALUMINI - Vilafranca del Penedès. 
TASQUES: Ajudar en la instal·lació de muntatge d'alumini, 

vidres, tendals, mosquiteres, tanT en obra nova com 
reparacions. REQUISITS: Formació mínima ESO. Català i 
castellà alt. Molt valorable 2 anys d'experiència prèvia. 

S'OFEREIX: Contracte temporal amb possibilitats de 
convertir-se en indefinit. Jornada completa de Dll-Dv de 8-

13 h i de 15-18 h 

307531 

COMPTABLE - Vilafranca del Penedès. TASQUES: portar la 
comptabilitat completa d'empreses de PIMES i Autònoms, 

conciliacions bancàries, presentació d'imposts de 
societats, tancaments i comptes anuals. REQUISITS: 

llicenciatura Administració i Direcció d'empreses, domini 
programa de compatibilitat a ser possible A3eco i A3soc, 
coneixements fiscals, català nivell C, castellà, experiència 
en posició similar, Microsoft Office nivell alt. S'OFEREIX: 
Contracte indefinit, de dilluns a divendres 37/38 hores 

setmanals. 

307507 

TÈCNIC/A AUXILIAR EN INFORMÀTICA - Vilafranca del 
Penedès. TASQUES: Gestionar qualsevol incidència 

relacionada amb els sistemes d'informació del Centre; 
realitzat totes aquelles funcions pròpies del departament 

de Sistemes. REQUISITS: CFGS en Administració de 
Sistemes Informàtics en Xarxa, o en Desenvolupament 

d'aplicacions multiplataforma. Es valorarà: Coneixements 
de programació. Coneixement de la llengua catalana. 

S'OFEREIX: Contracte d'interinitat pendent de 
convocatòria per formar part de la plantilla, amb 

perspectiva de continuïtat en l'organització. Mitja jornada, 
al torn de tarda. 

http://xaloc.diba.cat/
mailto:omt@vilafranca.org
https://www.facebook.com/ocupacioVilafranca/?modal=admin_todo_tour
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/307560?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D307560%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/307531?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D307531%26keyword%3D%26sector%3D%26county%255B0%255D%3D7%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/307507?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D307507%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D


       OFERTES DEL 07 DE MAIG 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 dimecres a divendres, de 11 a 14h 

Número de oferta Tasques a desenvolupar 

307457 

1 OPERARI/A PREMSA / 3 OPERARIS/ES CELLER - Alt 
Penedès.TASQUES:Preparar i controlar les matèries 
primeres,obtenir els mosts, premesat, controlar les 
fermentacions, desfangats, trasbalsos, filtracions de 

baixos, aplicar els tractaments físics i químics establerts, 
neteja de dipòsits, etc. REQUISITS: Formació mínima 

obligatòria Graduat Escolar, Carnet de conduir i vehicle 
propi. I es valorarà: coneixements d'enologia i experiència 

en el sector de vins i caves. HORARI: Campanya Verema 
Agost-Setembre 21'. Torns rotatius de 8h/diàries + extres 

caps de setmana. 

307337 

TÈCNIC/A SAT - La Granada (Penedès).TASQUES: Suport 
tècnic nacional i internacional tant a casa del client com 
via telefònica i/o correu electrònic, posta en marxa de la 

màquina a casa del client de forma presencial i/o 
telemàtica. REQUISITS:Experiència mínima de 2 anys en 

electromecànica. Imprescindible anglès nivell mig-alt. Bons 
dots de comunicació i capacitat per resoldre incidències 

tant amb clients com amb tècnics. Disponibilitat per 
viatjar. Es valora: Coneixements de programació PLC 

Omron, proximitat amb el centre de treball. 
S'OFEREIX:Jornada intensiva.Formació a càrrec de 

l'empresa. 

307237 

MECÀNIC - MUNTADOR - AJUSTADOR - La Granada. 
TASQUES: Muntatge, assemblatge i ajust de màquines i 

instal·lacions. REQUISITS: Experiència mínima de 2 anys en 
lloc similar. grau mitjà o superior en Mecànica Industrial. 
Es valorarà: Coneixements de soldadura amb fil, nocions 
en instal·lacions pneumàtiques, nocions en instal·lacions 
elèctriques. nocions de torn, experiència en el sector del 

packaging, nivell mig-alt d'anglès, proximitat amb el centre 
de treball, disponibilitat per viatjar. S'OFEREIX: Formació a 
càrrec de l'empresa. Jornada intensiva.Contracte temporal 

amb possibilitat d'indefinit 

307233 

TÈCNIC ELECTRÒNIC PER OFICINA TÈCNICA - La Granada. 
TASQUES: Realització del manual d'instruccions de les 

màquines i documents tècnics, realització dels esquemes 
elèctrics i pneumàtics de les màquines, selecció del 

material elèctric de la maquina, realització dels plans de 
manteniment de les màquines. REQUISITS: Cicle Formatiu 

de Grau Superior, Enginyeria Tècnica o Superior 
Electrònica. Coneixements de pneumàtica. Imprescindible 

el domini de l'anglès. Es valorarà experiència en un lloc 
similar. Coneixements en SolidWorks electrical o similar. 

https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/307457?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D307457%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/307337?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D307337%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/307237?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D307237%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/307233?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D307233%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D


       OFERTES DEL 07 DE MAIG 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 dimecres a divendres, de 11 a 14h 

Número de oferta Tasques a desenvolupar 

307149 

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. S'OFEREIX: Contracte 

temporal entre 6 mesos i un any, amb possibilitats de 
renovació. Jornada completa de dilluns a divendres de 08h 

a 17h. 

307095 

ENCARREGAT/DA DE TORN de secció de frescos en un 
supermercat - EL VENDRELL. TASQUES:Supervisar les 

activitats diàries, garantir la productivitat dels empleats, 
supervisar l'eficiència de tots els processos, crear un 

entorn de treball positiu per als empleats, control d'estoc i 
del correcte estat de les instal·lacions i productes. 

REQUISITS:Experiència prèvia en lloc de treball similar, i 
havent gestionat equips i en el sector alimentació. Nivell 

mig del paquet office. Nivell alt de català i castellà. 
S'OFEREIX:Contracte indefinit. Jornada completa de dll a 

dg amb torn intensiu matins o tardes 

307041 

CUINER/A DE RESTAURANT- La Granada. TASQUES: 
Confeccionar menús, preparar i cuinar aliments. Planificar, 

supervisar i coordinar el treball dels auxiliars de cuina. 
REQUISITS: 3 anys d'experiència prèvia. Formació mínima 
de CFGS. Català i castellà nivell mitjà-alt. Vehicle propi per 

desplaçar-se al lloc de treball. S'OFEREIX: Contracte 
temporal de 4 mesos amb possibilitats de convertir-se en 
indefinit. Horari: De dll a dg de 10-16:30h amb descans els 
dimarts (l'horari pot canviar segons les restriccions que hi 

hagi). INCORPORACIÓ IMMEDIATA 

306998 

TÈCNIC/A ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA - GEROCULTOR/A- 
Olesa de Bonesvalls- TASQUES: Assistir i cuidar les 

persones usuàries, higiene personal, canvis posturals, 
alimentació, etc. REQUISITS: Permís de conduir i vehicle 

propi, català i castellà nivell mig, formació en atenció 
sociosanitaria, o auxiliar d'infermeria o auxiliar en cures 

auxiliars d'infermeria. Valorable experiència en l'ocupació. 
HORARIS: contracte temporal de 6 mesos amb possibilitats 

de convertir-se en indefinit. HORARI de 9-21h setmanes 
alternes dll-dic-dss-dg // dim-dij-div. 

306935 

TRANSPORTISTES de furgonetes - Vilafranca i rodalies. 
TASQUES: Càrrega i descàrrega i transport de mercaderies 

per Catalunya. REQUISITS OBLIGATORIS: Experiència 
mínima d'1 any de transportista o xofer. Català i castellà 
nivell mitjà. ESO o Graduat escolar. Carnet de conduir B i 

vehicle propi. S'OFEREIX: Contracte temporal, jornada 
completa del 18/06/2019 al 23/06/2019. 

https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/307149?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D307149%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/307095?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D307095%26keyword%3D%26sector%3D%26county%255B0%255D%3D3%26county%255B1%255D%3D17%26municipality%3D%26disability%3DN%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/307041?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D307041%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/306998?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D306998%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/306935?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D306935%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D


       OFERTES DEL 07 DE MAIG 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 dimecres a divendres, de 11 a 14h 

Número de oferta Tasques a desenvolupar 

306927 

VENEDORS/RES de caseta de pirotècnia -Vilafranca i 
rodalies. TASQUES: Recepció d'estoc, col.locació de 
material, atenció al client/venda, control de caixa i 

inventari.REQUISITS OBLIGATORIS: 1 any mínim d'atenció 
al client/ comerç. ESO o Graduat escolar. Català i castellà 
nivell mig. Vehicle propi per arribar a la feina. S'OFEREIX: 
Contracte temporal, jornada complerta del 18/06/2019 al 

23/06/2019 

306925 

AJUDANT/A D'OFICIAL DE FUSTER - Sant Cugat 
Sesgarrigues. TASQUES: Fabricació, i fer acabats de barrils, 

polir i embalatge, tasques magatzem. REQUISITS: Es 
valorarà CFGM de fusteria i mobles, i mínim un any 

d'experiència en el sector. Nivell alt de català i castellà. 
Vehicle per desplaçar-se a la feina. S'OFEREIX: Contracte 
temporal de 3 mesos amb possibilitats de convertir-se en 
indefinit. Jornada completa. Horari de dilluns a divendres 

de 8-13 h i de 15-18 h 

306905 

CAMBRERS/RES - Vilafranca del Penedès. TASQUES: Servei 
en sala, atenció a la barra i taules, cobrament a clients, 

manteniment de les zones de restaurant, control d'estocs, 
inventaris de celler, elaboració de cocktails, cafès i altres 
begudes. REQUISITS: 2 anys d'experiència en lloc similar. 
Carnet de manipulador d'aliments. Català i castellà nivell 

alt i valorable nivell mig d'anglès. Coneixements de 
programes de cobrament TPV i gestió de reserves. 

S'OFEREIX: Contracte temporal de 6 mesos amb 
possibilitat de convertir-se indefinit. Horari: Torns rotatius, 

jornada completa de dm a dg. 

306887 

MECÀNIC/A DE BICICLETES I PATINETS - Vilafranca del 
Penedès. TASQUES: Revisar, condicionar i reparar 
bicicletes i patinets. REQUISITS: Coneixements de 

mecànica de bicicletes, mínim un any d'experiència en un 
àmbit similar, i amb capacitat d'atenció al client per 

assessorar i vendre. Nivell alt de català i castellà. 
S'OFEREIX: Mitja jornada de dilluns a dissabte de 16.30 a 

20.30h. Contracte temporal amb possibilitats de convertir-
se en indefinit. 

306872 

DEPENDENT/A ENCARREGAT/DA DE BOTIGA DE MATERIAL 
ELECTRÒNIC - Vilafranca del Penedès. TASQUES: Atenció al 

client a botiga, col·locació de material a la botiga, 
comandes, embalatge de material, etc. REQUISITS: Català i 

castellà alt, bon nivell d'informàtica, mínim 2 anys 
d'experiència en tasques similars. HORARI: horari 

comercial de dilluns tarda a dissabte tarda. 
INCORPORACIÓ IMMEDIATA. Contracte temporal amb 

possibilitats de convertir-se en indefinit. 

https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/306927?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D306927%26keyword%3D%26sector%3D%26county%255B0%255D%3D6%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/306925?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D306925%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/306905?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D306905%26keyword%3D%26sector%3D%26county%255B0%255D%3D3%26county%255B1%255D%3D17%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/306887?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D306887%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/306872?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D306872%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D


       OFERTES DEL 07 DE MAIG 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 dimecres a divendres, de 11 a 14h 

Número de oferta Tasques a desenvolupar 

305993 

PEONS AGRÍCOLES - Zona Penedès. TASQUES: Espurgar, 
pujar filferro, empaltar, formar ceps, podar, manteniment 

de la vinya. REQUISITS: Experiència prèvia fent tasques 
similars a les ofertades. Català i castellà parlats i escrits 
correctament. Disponibilitat immediata. Molt valorable 
permís de conduir i vehicle propi per arribar al lloc de 

treball. S'OFEREIX: Contracte temporal, Jornada completa. 
Horari de 07:30 h a 14:45 h de dilluns a divendres segons 
necessitats del client i amb els descansos establerts per la 

llei. 

305940 

TÈCNIC/A DE LABORATORI - La Bisbal del Penedès. 
TASQUES: Anàlisi‐Assajos físic‐químics del producte inicial i 
final. Projectes de desenvolupament de nous productes i 

de recerca. Sol·licituds internes, de reclamació i de 
compres. Presa de mostres i control de qualitat de 
matèries primeres i producte acabat. Reclamació a 

proveïdors, gestió de no conformitats. REQUISITS: CFGS 
d'anàlisis químic i control de qualitat. 1 any d'experiència 

valorable en el processament en el sector del plàstic. 
Carnet i vehicle propi. Castella alt i valorable anglès. Nivell 
alt d'Office i usuari de SAP. S'OFEREIX: Contracte temporal 

amb possibilitats de convertir-se en indefinit. Jornada 
complerta de dilluns a divendres de 8-18h 

305935 

ADMINISTRATIU/VA LOGISTICA - La Bisbal del Penedès. 
TASQUES: Revisar llençol de vendes. Reservar transport 

segons assignacions. Completar l'ordre de càrrega i enviar 
la petició. Fer seguiment de la càrrega i descàrrega. 

Emplenar no conformitats Internes/externes. Resolució 
d'incidències en transport a expedicions. Reportar retards, 
canvis d'horaris i canvis de data de lliurament. REQUISITS: 
Formació mínima de CFGS/FP2 de Gestió de Transports. 
Nivell alt d'Office i coneixements de SAP. 2 anys mínim 
d'experiència similar. Coneixements d'Incoterms. Molt 
valorable nivell mitjà-alt d'anglès. S'OFEREIX: Contracte 
temporal amb possibilitats de convertir-se en indefinit. 

Jornada completa de dilluns a divendres de 8-18h. 

https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/305993?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D305993%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/305940?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D305940%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/305935?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D305935%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 

305597 

TÈCNIC/A MANTENIMENT ELÈCTRIC - Sant Cugat 
Sesgarrigues. TASQUES: Reparació d'avaries per restaurar 

el flux de producció. Realització d'activitats de 
manteniment/millores planificades. Documentar activitats 

i mantenir històric d'actuacions i d'equips. Reducció del 
temps de reparació per avaria i increment del temps en 
errades. Implantació d'accions correctives planificades. 

Implantació d'accions d'estandarització planificades. 
Organització del manteniment planificat. Actualització de 

moviments d'inventari. Mantenir els recanvis en 
condicions d'ús. Presa de mostres i control d'aigua 
sanitària. REQUISITS: Formació mínima CFGS/FP2 

Electricitat i electrònica, i en programació Siemens i/o 
Allain Bradley (models a partir de la Sèrie 500). 4 anys 
d'experiència similar. Nivell mig amb Microsoft Office 

sobretot en Excel i Outlook. S'OFEREIX: Jornada completa. 
Horari a definir. Contracte temporal amb possibilitat de 

convertir-se en indefinit. 

305516 

CUINER/A - Font-Rubí - TASQUES:Ajudar al chef en 
confecció de menús.Complir protocols de qualitat i 

conservació aliments. Assegurar recursos necessaris per el 
compliment dels objectius fixats per la partida. Optimitzar 

despeses. REQUISITS: formació valorable en l'àmbit de 
cuina. Experiència mínima de dos anys en treball de carta. 

Català i castellà alt. Carnet de conduir i vehicle propi. 
Disponibilitat per treballar de nit. HORARI: dill a diumg 

amb dies de descans alterns.Disponibilitat torns rotatius. 

 

https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/305597?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D305597%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/305516?destination=/ofertes-de-feina%3Foffer%3D305516%26keyword%3D%26sector%3D%26county%3D%26municipality%3D%26disability%3DAll%26day%3DAll%26start_date%3D

