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Per accedir a les ofertes de feina gestionades pel Club de la Feina de l’IMET, cal que estiguis 

inscrit a la Xarxa Xaloc (Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació de la Diputació de Barcelona). 

Si encara no ho estàs, per registrar-se a la Xarxa Xaloc cal inscriure's al Servei Local 

d'Ocupació del teu municipi. En el cas de Vilanova i la Geltrú aquest servei és al Club de la 

Feina de l'IMET: 

Institut Municipal d'Educació i Treball (IMET) (Edifici La Paperera) 

Carrer Unió, 81-87 

Vilanova i la Geltrú 

Tel. 93 814 04 40 

clubdelafeina@imet.cat 

Per donar-se d'alta al servei, cal enviar correu electrònic amb les vostres dades a 

info@imet.cat, un cop estiguis donat/da d’alta podràs accedir a les ofertes mitjançant la 

següent web i indicant el Nº d’oferta de feina que t’interessi: http://xaloc.diba.cat  

 

 

Número de oferta Tasques a desenvolupar 

338122 

Enginyeria de Vilanova i la Geltrú, precisa incorporar 
ENGINYER o TÈCNIC/A D'INSTAL·LACIONS AMB 
EXPERIÈNCIA per fer tasques de redacció de memòries, 
amidaments, elaboració de plànols (Autocad). S'ofereix 
contracte indefinit. Jornada laboral de dilluns a divendres de 8h 
a 13.30h i 15.30h a 18.30h. Horari d’estiu (8:00h-14:00h). Sou 
s/vàlua (2.000-2.400 euros bruts mensuals). IMET Agència de 
col·locació, num autorització 0900000041 

338119 

Empresa de serveis de neteja precisa incorporar PERSONAL 
DE NETEJA, per fer serveis a una sucursal bancària. S'ofereix 
contracte per substitució d'una baixa d'1 o 2 mesos de durada. 
Jornada laboral els dilluns, dimecres i divendres, 1 hora al dia 
per la tarda a convenir. Sou 120 euros. IMET Agència de 
col·locació núm. autorització 0900000041. 

338058 

Restaurant de Vilanova i la Geltrú, precisa incorporar 
AJUDANT/A DE CAMBRER, per fer tasques de neteja, recollir 
terrassa, preparació de tapes, reposició atendre taules. 
S'ofereix contracte indefinit a mitja jornada 20 hores setmanals, 
amb jornada laboral de dimarts a disabte i horari segons el dia. 
Sou orientatiu 750 euros bruts. IMET Agència de col·locació 
núm autorització 0900000041. 
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338056 

Empresa de Vilanova i la Geltrú, precisa incorporar 
COMERCIAL-ADMINISTRATIU/IVA 30 PLUS, per fer tasques 
de captació de clients i venda de procediments judicials. 
S'ofereix contracte de 6 mesos a mitja jornada, amb jornada 
laboral de dilluns a divendres de 9h a 13h. Sou 528 euros 
mensuals. Aquesta oferta està vinculada al Programa 30 plus. 
Només poden accedir persones de 30 anys o més, en situació 
d'atur i de Vilanova i la Geltrú. Formació obligatòria vinculada al 
lloc de treball. IMET Agència de col·locació núm autorització 
0900000041. 

337799 

Botiga de Vilanova i la Geltrú, precisa incorporar 
DEPENDENT/A POLIVALENT, per fer tasques 
d'assessorament, venda, reposició i canvis d'exposició 
(mobiliari). S'ofereix contracte indefinit, amb jornada laboral de 
dilluns a dissabte. Horari de 10h a 13.30 i 16h a 20.30h (es 
lliura 2 matins o un dia sencer). Sou segons conveni. IMET 
Agència de col·locació núm autorització 0900000041. 

337718 

Empresa d'inserció precisa incorporar PERSONAL DE NETEJA 
per netejar i ordenar els espais i el mobiliari. S'ofereix contracte 
d'inserció de 12 mesos de durada inicialment. Jornada laboral: 
dilluns i dimecres horari de 10h a 11.30 i dimarts, dijous i 
dissabtes de 10h a 12h. Sou brut 298,91 euros. IMET Agència 
de col·locació núm autorització 0900000041. 

337663 

Societat de Vilanova i la Geltrú precisa incorporar 
TREBALLADOR/A PER SALA DE BINGO, per fer atenció al 
client a la sala i vendre cartrons de bingo. S'ofereix contracte 
indefinit, jornada laboral de dilluns a diumenge, 40 hores a la 
setmana, amb els descansos pertinents i horari per torns de 
tarda i nit. Sou brut 1200 euros mensuals. IMET Agència de 
col·locació núm autorització 0900000041. 

337483 

Supermercat de Vilanova i la Geltrú, precisa incorporar 
CAIXER/A - REPOSADOR/A 30 PLUS per fer les tasques 
pròpies del lloc de treball. S'ofereix contracte indefinit amb 
jornada laboral de dilluns a dissabte i 1 diumenge de cada 2/3 
setmanes. Horari de 9h a 14h o de 14h a 21h. Sou 1080 euros 
mensuals més pagues. Aquesta oferta està vinculada al 
Programa 30 plus. Només poden accedir persones de 30 anys 
o més, en situació d'atur i de Vilanova i la Geltrú. Formació 
obligatòria vinculada al lloc de treball. IMET Agència de 
col·locació núm autorització 0900000041. 

mailto:clubdelafeina@imet.cat


 

Institut Municipal d'Educació i Treball (IMET) (Edifici La Paperera) 

Carrer Unió, 81-87  -  Vilanova i la Geltrú 

Tel. 93 814 04 40 

clubdelafeina@imet.cat 

  

  

Data: 20/01/2023 

337457 

Fundació de Vilanova i la Geltrú, precisa incorporar 
EDUCADOR/A DE REFORÇ ESCOLAR PRIMÀRIA o 
SECUNDÀRIA, per fer tasques d'acompanyament tasques 
escolars, preparació material reforç, coordinació amb 
professorat i l'equip educatiu. S'ofereix contracte fix discontinu 
de 6 hores setmanals o 11 hores setmanals segons plaça, amb 
jornada laboral de dilluns a divendres i horari da definir. 
Incorporació immediata i fins a finals de curs. Sou segons les 
hores. IMET Agència de col·locació núm autorització 
0900000041. 

337420 

Empresa de Vilanova precisa incorporar EDUCADOR/A per fer 
tasques de seguiment del procés de les persones usuàries. 
S'ofereix contracte indefinit de 12 hores setmanals, amb 
jornada laboral de dilluns a divendres en horari de matí o tarda 
a definir. Sou brut 615,79 euros + plus per guàrdia. IMET 
Agència de col·locació núm. autorització 0900000041. 

337412 

Restaurant de Vilanova i la Geltrú, precisa incorporar 
AJUDANT DE CUINA, per fer tasques de preparació de sushi, 
cambrer i ajudant de cuina, atenció al client. S'ofereix contracte 
indefinit amb jornada laboral de 5 dies a la setmana amb horari 
de 13h a 16.30h i 20h a 0h. IMET Agència de col·locació núm. 
autorització 0900000041. 

337409 

Empresa de Vilanova i la Geltrú, precisa incorporar 
ELECTRICISTA, per fer tasques d'electricitat, clima i 
fontaneria. S'ofereix contracte indefinit, jornada laboral de 
dilluns a divendres i horari de 8h a 18h. Sou segons conveni. 
IMET Agència de col·locació núm. autorització 0900000041. 

337392 

Empresa de Vilanova i la Geltrú precisa incorporar 
ADMINISTRATIU/IVA COMPTABLE 30 PLUS, per fer tasques 
d'assentaments comptables, atenció al públic, transferències, 
etc. S'ofereix contracte indefinit amb jornada laboral de dilluns 
a divendres i horari de 9h a 13h i 17h a 20h. Aquesta oferta 
està vinculada al Programa 30 plus. Només poden accedir 
persones de 30 anys o més, en situació d'atur i de Vilanova i la 
Geltrú. Formació obligatòria vinculada al lloc de treball. IMET 
Agència de col·locació núm autorització 0900000041. 
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337385 

Restaurant de Vilanova i la Geltrú, precisa incorporar 
AJUDANT DE CUINA 30 PLUS, per fer tasques pròpies del lloc 
de treball. S'ofereix contracte indefinit amb jornada laboral de 
dimarts a diumenge i horari a definir. 40 hores/setmana. Sou 
1300 euros bruts. Aquesta oferta està vinculada al Programa 
30 plus. Només poden accedir persones de 30 anys o més, en 
situació d'atur i de Vilanova i la Geltrú. Formació obligatòria 
vinculada al lloc de treball. IMET Agència de col·locació núm 
autorització 0900000041 

337383 

Gestoria de Vilanova i la Geltrú, precisa incorporar a OFICIAL 
2a COMPTABLE 30 PLUS per realitzar tasques de 
comptabilitats atenció al client i suport a l'àrea de laboral. 
S'ofereix contracte indefinit a temps parcial amb jornada de 
dilluns a divendres. horari de dilluns a dijous de 16h a 20h i 
divendres de 9h a 13h. Sou brut 10.500 euros. Aquesta oferta 
està vinculada al Programa 30 plus. Només poden accedir 
persones de 30 anys o més, en situació d'atur i de Vilanova i la 
Geltrú. Formació obligatòria vinculada al lloc de treball. IMET 
Agència de col·locació núm autorització 0900000041 

336707 

Acadèmia de Vilanova i la Geltrú, precisa incorporar 
PROFESSOR/A DE REFORÇ ESCOLAR per fer classes de 
reforç d'ESO, batxillerat i proves d'accés a la universitat i cicles: 
matemàtiques, física, química, tecnologia, biologia, ciències de 
la terra, dibuix tècnic i economia. S'ofereix contracte indefinit a 
mitja jornada amb jornada de dilluns a divendres i horari de 
matí i tarda a definir. IMET Agència de col·locació núm. 
autorització 0900000041. 

336534 

Empresa de Vilanova i la Geltrú, precisa incorporar 
NETEJADOR/A 30 PLUS, per fer tasques de neteja a diferents 
instal·lacions. S'ofereix contracte indefinit amb jornada laboral 
de dilluns a divendres i horari de 6h a 14h o de 14h a 22h. Sou 
brut 15.900 euros anuals. Aquesta oferta està vinculada al 
Programa 30 plus. Només poden accedir persones de 30 anys 
o més, en situació d'atur i de Vilanova i la Geltrú. Formació 
obligatòria vinculada al lloc de treball. IMET Agència de 
col·locació núm autorització 0900000041. 
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336530 

Empresa de Vilanova i la Geltrú, precisa incorporar 
EDUCADOR/A SOCIAL, per fer tasques d'intervencions amb 
joves migrats. S'ofereix contracte eventual per dos o tres 
mesos de durada, amb jornada laboral de dilluns a diumenge 
amb torns rotatius i els descansos reglamentaris. Sou segons 
conveni. Zona d'actuació Garraf i Penedès. IMET Agència de 
col·locació núm. autorització 0900000041. 

336263 

Empresa de Vilanova i la Geltrú, precisa incorporar GESTOR/A 
DE MAGATZEM, per fer tasques de servei de gestió 
administrativa del magatzem i organització d'estocs. S'ofereix 
contracte eventual de 6 mesos de durada i jornada laboral de 
dilluns a divendres i horari de 10.30h a 18.40, modificable 
segons necessitats dels clients. Sou brut 15.081,87 euros (14 
pagues). IMET Agència de col·locació núm. autorització 
0900000041. 

336237 

Empresa de Vilanova i la Geltrú, precisa incorporar 
TREBALLADOR/A FAMILIAR, per fer servei d'atenció a domicili 
a Vilanova i voltants. S'ofereix contracte inicial de 3 mesos amb 
possibilitat de renovació. Jornada laboral i horari a definir 
segons necessitats de l'empresa. IMET Agència de col·locació 
núm. autorització 0900000041. 

336191 

Gestoria de Vilanova i la Geltrú, precisa incorporar TÈCNIC/A 
LABORAL per realitzar tasques de gestió laboral: nòmines, SS, 
altes, baixes, comunicació amb el SEPE. S'ofereix contracte 
indefinit a mitja jornada, amb jornada laboral de dilluns a 
divendres i horari de 10h a 14h. IMET Agència de col·locació 
núm autorització 0900000041. 

336092 

Comerç de Vilanova i la Geltrú, precisa incorporar 
DEPENDENT/A per fer atenció al client, vendes i cobraments a 
caixa. S'ofereix contracte temporal de 10 hores a la setmana. 
Contracte inicial de 3 mesos + temporal de 9 mesos + indefinit. 
Jornada laboral de dilluns a dissabte per les tardes en horari de 
18.30h a 20.30h. 1 tarda festiva a la setmana. Sou segons 
conveni. IMET Agència de col·locació núm autorització 
0900000041. 
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336025 

Empresa de Vilanova i la Geltrú, precisa incorporar 
PERSONAL DE NETEJA 30 PLUS, per fer tasques de neteja a 
domicilis i oficines. S'ofereix contracte indefinit amb jornada 
laboral de dilluns a dissabte i horari a definir. Sou segons 
conveni. Aquesta oferta està vinculada al Programa 30 plus. 
Només poden accedir persones de 30 anys o més, en situació 
d'atur i de Vilanova i la Geltrú. Formació obligatòria vinculada al 
lloc de treball. IMET Agència de col·locació núm autorització 
0900000041. 

336017 

Empresa de Vilanova i la Geltrú, precisa incorporar TÈCNIC/A 
ELECTRICISTA, per treballar a Vilanova i la Geltrú i comarca. 
S'ofereix contracte indefinit, amb jornada laboral de dilluns a 
divendres de 8h a 17.30h amb 1,5 hores de descans. Sou 
aproximat 1.500 euros nets mensuals. IMET Agència de 
col·locació núm. autorització 0900000041. 
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