
       OFERTES DE 8 NOVEMBRE 2019 

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 dimarts 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 

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

Número de oferta Tasques a desenvolupar 

289880 

VENEDOR/A i AJUDANT DE CUINA DE BOTIGA DE PRE-CUINATS. - Vilafranca 
del Penedès. TASQUES: Atenció als clients, reposició i recepció de gènere. 
Manteniment de la botiga i ajudar a la cuina. REQUISITS: Experiència 
demostrable com auxiliar de cuina i d'atenció al públic. Domini del català i el 
castellà. Es valorarà formació en manipulació d'aliments. Disponibilitat per 
ampliar horari. S'OFEREIX: contracte temporal amb possibilitat de pròrroga. 
De dimarts a diumenge de 10h a 14h. Sou segons conveni. INCORPORACIÓ 
IMMEDIATA. 

289809 

XOFER DE CAMIÓ / TRÀILER - Santa Fe del Penedès TASQUES: Tasques de 
xofer de camió/ tràiler, tant pot ser en l'àmbit de la construcció com de 
serveis agraris. REQUISITS: carnet de camió/ tràiler obligatori, es valorarà 
experiència. Català i castellà nivell Alt. Formació PRL 20h. S'OFEREIX : 
Horaris de 08:00h. a 13:00h i de 15:00h. a 19:00h. de dilluns a divendres. 
Algun matí de dissabte de 08:00h. a 14:00h. 45 hores a la setmana. 
Contracte temporal amb possibilitat de convertir-se amb indefinit. 1 any de 
prova. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

289691 

Psicòleg/a - Olèrdola - TASQUES: psicòleg per centre especial de treball de 
persones amb disminució psíquica. Elaboració i avaluació de programes 
individuals, informes, adequacions de lloc de treball, intervencions, 
supervisions de RRHH, etc. REQUISITS: llicenciatura o grau en psicologia, 
català i castellà, important coneixements i experiència amb col·lectiu amb 
discapacitat i trastorn mental. Carnet de conduir i vehicle. HORARI: dill a div 
de 7h a 15h. contracte de 6 mesos + indefinit. 



       OFERTES DE 8 NOVEMBRE 2019 

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 dimarts a divendres, de 11 a 14h 

 

 

289649 

AJUDANT/A DE CUINA - Restaurant pizzeria de Vilafranca del Penedès. 
TASQUES: Preparació de plats, de postres i menús. Ajudar al servei, caps de 
setmana muntatge de pizzes. REQUISITS: Experiència d'ajudant de cuina, 
català i/o castellà. S'OFEREIX: Contracte temporal de 3 mesos, amb 
possibilitat d'indefinit. 40 hores setmanals. Horari: De dimarts a dissabte 
aproximadament de 10:30h a 16:00h (amb 1h per dinar) i de 20:30h a 
24:30h. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

289560 

RESPONSABLE DEL DEPARTAMENT DE QUALITAT - Vilafranca Dependent del 
gerent. TASQUES: Desenvolupament i producció de solucions d'engranatges 
per el sector industrial i energies renovables: Revisió i altes productes i 
gestió, Auditories, residus perillosos, procediments de qualitat, medi 
ambient i seguretat, requeriments, comunicació, informes, clàusules de 
qualitat, no conformitats, inspeccions, coordinació i assessorament 
interdepartamental, plans de fabricació, nous projectes, assessorament, 
incidències, coordinació i revisió de personal. 

289331 

TÈCNIC/A DE LABORATORI VINS - Font-Rubí- TASQUES: analítiques bàsiques 
de control de qualitat de vins, PH, acidesa, sulfurós lliure i total, anàlisi 
enzimàtics, etc. REQUISITS: formació de CGFM o FP de laboratori o 
elaboració de vins, català i castellà alt, carnet de conduir i vehicle, valorable 
experiència en l'ocupació. HORARI: dilluns a divendres torn partit, 40hores 
setmanals. 

289224 

AGENT EXCLUSIU D'ASSEGURANCES - Vilafranca del Penedès. REQUISITS: 
Tenir més de 25 anys (aprox.), formació mínima de batxillerat, català i 
castellà nivell alt, ofimàtica, vehicle propi, orientació comercial i voler 
treballar per objectius i per compte propi. S'OFEREIX: Contracte mercantil, 
formació, supervisió i persones amb experiència donant suport, jornada 
completa de dilluns a divendres, horari partit, (oficina de 8:30 a 18 h), sou 
fix i variable. 

289109 

TÈCNIC/A EN ATENCIÓ SOCIOSANITARIA - Olesa de Bonesvalls - TASQUES: 
atenció sociosanitària a persones grans en residència. Assistir i cuidar als 
residents, higiene personal, canvis posturals, alimentació, etc. REQUISITS: 
formació relacionada amb atenció sociosanitaria, català i castellà, carnet de 
conduir i vehicle propi. HORARI: DIÜRN 9-15 I 16-21H dl-dx-ds-dg // dm-dj-
dv setmanes alternes. Contracte temporal 6 mesos + pròrroga. 

289108 

OPERAR/ÀRIA DE MÀQUINA- Alt Penedès- TASQUES: Tallador- rebobinador 
per a paper de films polímers. Accionar i vigilar la maquinaria, control del 
producte, producció, etc. REQUISITS: formació bàsica, català i castellà , 
carnet de conduir i vehicle propi, cal tenir força física. Valorable carnet de 
carretoner. HORARI: dill a div en dos torns. Sou segons conveni, contracte 
d'obra i servei. Incorporació immediata. 

289053 

CARNISSER/A de Supermercat - Vilafranca del Penedès- TASQUES: tasques 
de manipulació i venda de producte càrnic. REQUISITS: formació bàsica, 
imprescindible experiència en l'ocupació, català i castellà mig, carnet de 
conduir i vehicle. HORARI: de dill a diss amb un dia festiu de 09h a 14h i de 
17h a 20:30. 
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289047 

SOLDADOR/MECÀNIC- Vilafranca del Penedès- Tasques: Soldadura de peces 
mecàniques, tall, maneig i manteniment de maquinària agrícola. REQUISITS: 
formació valorable de mecànica i/o soldadura, imprescindible experiència 
en l'ocupació. Català i Castellà alt, carnet de conduir i vehicle propi. HORARI: 
de 08h a 13h i de 15h a 19h de dill a div. Incorporació immediata. 

288563 

ADMINSTRATIU/VA - Olèrdola. TASQUES: Atenció telefònica, gestió de 
comandes. Control, gestió i redacció de correus electrònics. Facturació. 
Gestió de treball amb plataformes web, ventes on-line, etc. REQUISITS: FP1/ 
Grau Mig o Similar Obligatori. Català i castellà. Important domini de 
programes i plataformes web. Es valoraran altres idiomes. Cotxe per arribar 
a la feina. S'OFEREIX: Contracte de 3 mesos de prova. Amb possibilitat de 
fer-se indefinit. INCORPORACIÓ IMMEDIATA. 

288169 

PERRUQUER/A - Vilafranca del Penedès. REQUISITS: Obligatori de de dos a 
tres anys d'experiència demostrable. Català i/o castellà. S'OFEREIX: 
Contracte de 3 mesos de prova prorrogable a 9 mesos amb possibilitat de 
convertir-se en indefinit. Horaris: Dos torns de 09:00h a 15:00h i de 15:00h 
a 21:00h. Una setmana de matí i una setmana de tarda. INCORPORACIÓ 
IMMEDIATA. 

288067 

MECÀNIC/A - Vilafranca del Penedès. TASQUES: Funcions de mecànica i 
reparació d'eines agrícoles i de jardineria. REQUISITS: Cotxe obligatori, Cicle 
formatiu de grau mitjà de mecànica obligatori. Català obligatori, castellà 
valorable. 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 

 


