OFERTES DEL 3 GENER 2019

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
Contacte: Telèfon: 938 172 447.
Horari altes Xarxa Xaloc: dimarts a divendres 11h-14h.
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://www.diba.cat/slo
També ens trobaràs a https://www.facebook.com/ocupacioiformacio

Número de oferta

Tasques a desenvolupar

274984

2 Expenedors/es- Venedor/es de gasolinera - Sant Cugat SesgarriguesTASQUES: subministrament de combustible, venda a la botiga,
promocions d'articles, assessorament targetes fidelització, control
d'estoc, neteja i manteniment de lloc de treball. REQUISITS: formació
ESO a batxillerat, experiència comercial o en atenció al client, català i
castellà alt, carnet de conduir i vehicle propi obligatori. HORARI: Dilluns
a diumenge torns rotatius de 8 hores. CONTRACTE DE SUBSTITUCIÓ D'1
MES amb possibilitats de continuïtat en estius i vacances.

274970

Teleoperador/a - Vilafranca del Penedès -TASQUES: assessorament de
clients sobre productes i preus, trucades entrants i missatges dels
clients, comandes i gestió de cartera, informació telefònica, etc.
HORARIS: jornada parcial matí o tarda dilluns a divendres. REQUISITS:
català i castellà alt, informàtica a nivell d'usuari, formació a nivell de
batxillerat o secundària. Important carnet de conduir i vehicle propi.

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
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Número de oferta

Tasques a desenvolupar

274958

Serraller/a - Avinyonet del Penedès. TASQUES: construccions i
muntatges relacionats amb el ferro, acer inoxidable, peces de ferro,
portes, baranes, escles, automatismes per portes, etc. REQUISITS:
carnet de conduir i vehicle propi, català i castellà alt, formació i
experiència no requerida. HORARI: Dilluns a divendres de 08h a 13:30 i
de 15h a 18h. Contracte temporal amb possibilitats d'indefinit.

274876

PINTOR/A amb PISTOLA - Olèrdola- TASQUES: pintura amb pistola de
carrosseria de tot tipus de vehicles. Aplicació de pintures, laca, vernís,
esmalt; Acabats i polits. REQUISITS: formació bàsica, català i castellà alt,
experiència demostrable pintant amb pistola, carnet de conduir i
vehicle. HORARI: Incorporació Gener 2019.

274839

CONDUCTOR DE CAMIÓ - Alt Penedès . TASQUES: transport de material
zona Catalunya. Càrrega i descàrrega de mercaderies, distribució, rutes,
etc. REQUISITS: carnet de conduir B, no imprescindible ADR. Català i
Castellà alt. Experiència mínima 2 anys en l'ocupació. Valorable altre
formació complementària. HORARI: dill a div jornada partida 40 hores
setmanals. Contracte per obra i servei. INCORPORACIÓ IMMEDIATA.

274830

PEÓ ESPECIALITZAT DE LA CONSTRUCCIÓ - L'Arboç. TASQUES: tasques
habituals de la construcció. Peó especialista. REQUISITS: Important
formació en PRL de 20hores.Carnet de conduir i cotxe. Català i Castellà
alt. HORARI: Dill a div de 06h a 13h i de 14h a 17h. Contracte d¡obra i
Servei. Incorporació immediata.

274823

MAQUINISTA- TRACTORISTA - Santa Fe del Penedès - TASQUES: feines
relacionades amb els serveis agraris i moviment de terres. REQUISITS:
Carnet de conduir B obligatori, imprescindible formació en PRL de
20hores. Valorable experiència en el sector. HORARI: Dilluns a
Divendres de 08:00h a 13:00 i de 15:00 a 19:00h. Incorporació
immediata.

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
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Número de oferta

Tasques a desenvolupar

274722

5 INSTAL·LADORS/ES ELÈCTRICS - Zona Alt Penedès . TASQUES:
Instal·lació de comptadors elèctrics, manteniment de línies de baixa
tensió, inspecció de components elèctrics, reparació d'equips auxiliars,
etc. REQUISITS: formació relacionada amb l'àmbit de l'electricitat,
formació en PRL sector metall o construcció, experiència en l'ocupació,
català i castellà mig, carnet de conduir i vehicle propi. HORARI: Dilluns a
Divendres 8h diàries. Horari a especificar. INCORPORACIÓ IMMEDIATA.

274570

CUINER/A per centres escolars - Vilafranca del Penedès i rodalies.
TASQUES: Confeccionar menús i preparar i cuinar aliments;Comprovar
la qualitat dels aliments;neteja d'espais i utensilis de cuina. REQUISITS:
formació a nivell mig, valorable formació específica en l'àmbit de cuina,
coneixements en al·lèrgies, AAPP, fitxes tècniques etc. Imprescindible
experiència en l'ocupació i en cuina de col·lectivitats. Disponibilitat per
desplaçar-se per diferents suplències, carnet de conduir i vehicle propi.
Català i Castellà alt. HORARI: dill a div horari intensiu matí.

274564

SOLDADOR/A -Olèrdola. TASQUES: Ajustador/a soldador/a per empresa
del sectror metal·lúrgic. Soldar i tallar peces de metall, revestiments,
mesures, etc. REQUISITS: formació nivell de batxillerat o FP, català i
castellà alt, experiència demostrable en l'ocupació i coneixements del
sector metal·lúrgic, carnet de conduir i vehicle.HORARI: dilluns a
divendres de 08h a 13h i de 15h a 18h. Incorporació immediata.
Contracte temporal amb possibilitats d'indefinit

274482

INSTAL·LADOR/A DE CABLES - Alt Penedès. TASQUES: Passar cables de
fibra a les vivendes i fer la programació d'un equip. REQUISITS:
Coneixements d'electricitat. Experiència mínim 1 any en el sector.
Carnet de conduir i cotxe obligatori. Català i/o castellà. Coneixements
bàsics d'ofimàtica. S'OFEREIX: Formació per part de l'empresa. No es
requerix experiència. HORARI: De 09:00h o 10:00h segons acord fins les
19:00h. de dilluns a divendres. Total 40 hores
setmanals.INCORPORACIÓ IMMEDIATA.

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
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Número de oferta

Tasques a desenvolupar

274077

OPERARI CENTRE MECANITZAT amb CNC - Arboç : TASQUES: Maneig i
programació de centre de mecanitzat amb CNC. Interpretació i
comprensió de plànols mecànics. REQUISITS: Es valorarà experiència en
el sector mecanitzat amb CNC , Residència a la zona. Grau mig i/o
superior de mecànica obligatori. Vehicle obligatori. Català i/o castellà.
S'OFEREIX: horari de 08:00h. A 14:00h. i de 15:00h.. A 17:30h. Contracte
temporal de 6 mesos amb possibilitat d'incorporació estable a
l'empresa. INCORPORACIÓ IMMEDIATA.

274031

DEPENDENT DE BOTIGA D'ELECTRODOMÈSTICS - Vilafranca del Penedès
REQUISITS: Formació secundaria, experiència en vendes (mínima d'un
any), català i castellà, ofimàtica bàsica (factures, bases de dades, tarifes
...) i esforç físic. S'OFEREIX: Contracte indefinit amb període de prova,
jornada completa, de dilluns a dissabte, horari partit, de 10 a 13:30 i de
17 h a 20:30 h. Sou segons conveni, INCORPORACIÓ IMMEDIATA.

273907

ELECTROMECÀNIC per manteniment i resolució d'averies en
instal·lacions de fàbriques - Vilafranca del Penedès. TASQUES: Solucions
en incidències i avaries, variadors i configuració de sisitemes, PNC,
motors, pneumàtica,etc. REQUISITS: experiència en electromecànica ,
formació relacionada amb l'àmbit, carnet de conduir, català i castellà i
bon nivell informàtic. HORARI:8 hores jornada partida amb possibilitat
de intensiva. Contracte de llarga durada. Incorporació immeditata.

273794

ENGINYER DE PONS I CAMINS - Alt Penedès. TASQUES: Gestió de
licitació d'obres, preparació de pressupostos, buscar nous clients,
control d'obres, etc. REQUISITS: Formació i experiència (mínim 1 any)
en l'àmbit de la construcció. Coneixements de word i Excel valorable. Es
valorarà tenir coneixements de sistemes informàtics de teledetecció
(SIG). Carnet de conduir B i cotxe obligatori. Català i castellà obligatoris.
Es valoraran altres idiomes.

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
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Número de oferta

Tasques a desenvolupar

273792

ENCARREGAT/DA D'OBRA - Alt Penedès. TASQUES:Gestionar, coordinar,
distribuir i supervisar els treballs de manteniment en base als recursos
humans, econòmics i materials disponibles per tal de complir els
objectius fixats. Desenvolupament de les persones i dels equips.
REQUISITS: Un any d'experiència en un lloc similar obligatori. Formació
específica en el sector de la construcció. Català i castellà obligatori. Es
valoraran altres idiomes. Es valorarà coneixement de dels sistemes
informàtics de teledetecció (SIG).

273767

LAMPISTA - Vilafranca del Penedès.TASQUES: D'operari de lampisteria
en general. Activitats de manteniment industrial en calefacció,
climatització, energia solar, tractaments d'aigua i d'instal·lacions.
REQUISITS: Formació d'electricitat bàsica o especialista, aigua i gas
(obligatori). Català i/o castellà . Permís de conduir B. S'OFEREIX;
Contracte eventual de 6 mesos, amb possibilitat de convertir-se en fixa.
Formació contínua. INCORPORACIÓ IMMEDIATA.

273722

MECÀNIC/A - Rodalies Vilafranca. TASQUES: Mecànica general de tota
mena de vehicles, realització de manteniments, reparació d'avaries
mecàniques i elèctriques. REQUISITS: FP II Mecànica , mínim aproximat
1 anys d'experiència, es valoraran pràctiques en taller, català i castellà
alts, ofimàtica nivell mig, carnet de conduir i vehicle propi. S'OFEREIX:
jornada completa, horari de dilluns a divendres de 9-13 h i de 15 a 19 h,
sou s/conveni, INCORPORACIÓ IMMEDIATA

273721

COMMUNITY MANAGER - Rodalies Vilafranca. TASQUES: Gestió de les
xarxes socials (Instagram, You Tube, Facebook, Watsapp, webs...).
Edició de continguts, imatges i vídeos. Màrqueting on-line (wallapop,
milanuncios...) REQUISITS: Formació i/o experiència, català i castellà
nivell alt, anglès (valorable), vehicle propi. Edició d'imatges i vídeos
(valorable). S'OFEREIX: Inicialment contracte temporal parcial (de
dilluns a dissabte), horari i sou a convenir. INCORPORACIÓ IMMEDIATA.

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
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Número de oferta

Tasques a desenvolupar

273555

APLICADOR DE TRACTAMENTS FITOSANITARIS - Catalunya TASQUES:
Realització de tractaments fitosanitaris i lluita integrada de plagues
REQUISITS: Es valorarà el carnet de manipulador de productes
fitosanitaris i experiència amb jardineria. Català obligatori, castellà i
anglès valorable. Coneixements de Word i Excel nivell mig. S'OFEREIX:
Contracte de 2 mesos, temporal amb possibilitat de convertir-se en
indefinit. Treball a tot Catalunya i puntualment es pernocta fora de
casa. Salari brut mensual 1.100 EUR. Horari de dilluns a divendres de 8h.
a 18h. Total 40h. setmanals. INCORPORACIÓ IMMEDIATA.

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

