OFERTES DEL 7 juny 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
INSTAL·LADOR TÈCNIC I MECÀNIC INDUSTRIAL - La Granada del
Penedès. TASQUES: instal·lació i reparació mecànica d'equips
industrials. REQUISITS: formació de CFGM o FP en la branca mecànica o
de manteniment, experiència mínima de 3 anys en l'ocupació, català i
castellà alt, carnet de conduir i vehicle propi. HORARI: de 7h a 15h
jornada complerta. Contracte temporal de 4 setmanes aprox.
283180 INCORPORACIÓ IMMEDIATA
AUXILIAR DE CARNISSERIA - Olèrdola TASQUES:Maneig del producte
fresc a la secció de Carnisseria. reposició de productes , orientació al
client, l. Orientació al client i atenció personalitzada. REQUISITS: ESO o
similar Obligatori. Castellà parlat correctament obligatori. Experiència
283136 valorable. Medi de transport per arribar a la feina.
AUXILIAR DE PEIXATERIA - Olèrdola TASQUES: Netejar els productes
frescos de la secció de peixateria, garantint la seva reposició.
Orientació al client i atenció personalitzada. REQUISITS: ESO o similar
Obligatori. Castellà parlat correctament obligatori. Experiència
valorable. Medi de transport per arribar a la feina. S'OFEREIX: Horari
rotatiu matí i tarda. Contracte de 3 mesos temporal amb possibilitat de
convertir-se en indefinit. Número d'hores a la setmana (30-36h).
283132 INCORPORACIÓ IMMEDIATA.
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282867

OPERARI/A DE GAS - Alt i Baix Penedès i Zona Garraf - TASQUES:
Manteniment i postventa , inspeccions periòdiques, reparacions,
urgències i supervisions d'instal·lacions de gas. REQUISITS: formació de
FPII o CFGM relacionada amb manteniment, carnet de conduir i
vehicle, català i castellà alt, valorable carnet d'instal·lació de Gas (IG-B
o IG-A). HORARI: dill a div de 08:30 a 13:30 i de 15:30 a 18:30.
Incorporació immediata.
Conductor de productes Fitosanitaris - Alt Penedès - Tasques: transport
de mercaderies de productes fitosanitaris a diferents zones. REQUISITS:
carnet C + carnet ADR, formació de batxillerat o similar, català i castellà
alt. Valorable experiència en l'ocupació. HORARI: de dilluns a divendres
jornada complerta. Incorporació immediata.
PALETA OFICIAL DE 1ª - Santa Fe del Penedès. TASQUES: Tasques
pròpies de paleta en el sector de la construcció i moviments de terres.
REQUISITS: 1 any d'experiència en una ocupació similar obligatori,
formació de PRL obligatori, carnet i vehicle propi obligatori, carnet de
carretoner valorable, català i castellà obligatori, anglès valorable.
S'OFEREIX: horari de dilluns a divendres de 08h a 13h i de 15h a 19h,
40h. setmanals. Contracte d'un any de prova amb possibilitat
d'indefinit, INCORPORACIÓ IMMEDIATA.
PINTOR/A OFICIAL 2a o 1a - Empresa de les rodalies de Vilafranca del
Penedès - REQUISITS:Tenir experiència (mínima de 5 anys), PRL 20 h
sector Pintors, vehicle propi, català i castellà - S'OFEREIX: Contracte
temporal, jornada completa de dilluns a divendres, horari partit,
possibilitat de contracte indefinit. Sou, horari a convenir.
INCORPORACIÓ IMMEDIATA

ASSISTENT/A DE CUINA - La Bleda (Sant Martí Sarroca) TASQUES:
REQUISITS OBLIGATORIS: Disponibilitat de vehicle. Carnet manipulació
d'aliments. Castellà. Dos anys d'experiència en posició similar. Català
valorable. S'FEREIX: Horari de dimecres a diumenge d' 13:30h a 15:30 i
de 20:30 a 22:30h. Trenta hores setmanals. Contracte temporal de tres
mesos amb possibilitat de convertir-se en indefinit. INCORPORACIÓ
282828 IMMEDIATA.
CUINER/A - La Bleda (Sant Martí Sarroca) TASQUES: REQUISITS
OBLIGATORIS: Disponibilitat de vehicle. Carnet manipulació d'aliments.
Castellà. Dos anys d'experiència en posició similar. Català valorable.
S'FEREIX: Horari de dimecres a diumenge d' 13:30h a 15:30 i de 20:30 a
22:30h. Trenta hores setmanals. Contracte temporal de tres mesos
amb possibilitat de convertir-se en indefinit. INCORPORACIÓ
282826 IMMEDIATA.
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OPERARI/ÀRIA DE CELLER - Correccions, trasbalsos, operacions de
neteja, etc. - Campanya de la verema - Vilafranca del Penedès i rodalies
- REQUISITS: Formació i/o experiència (mínima 1 any), vehicle propi,
ofimàtica i català i castellà. S'OFEREIX: Contracte temporal (entre 1 i 3
mesos), jornada completa, sou i horari a convenir. Data d'incorporació
282807 segons dates de la campanya.
AJUDANT/A ENÒLEG/A - Tasques de laboratori, control de llevats,
analítiques, etc. campanya de la verema. Celler d'elaboració de vi i cava
- Vilafranca del Penedès i rodalies - CAL TENIR: Formació i/o
coneixements d'enologia i viticultura (FP I o II mínim), ofimàtica, català
i castellà, vehicle propi. S'OFEREIX: Contracte per obra i servei (d'1 a 3
mesos aprox.) jornada completa, sou a convenir. Inici segons la
282805 campanya.
AUXILIARS DE GERIATRIA. Residència de gent gran - Comarca de l'Alt
Penedès. REQUISITS: Tenir títol CFGM Auxiliar de Clínica o CFGM
Sociosanitari, vehicle propi, català i castellà, disponibilitat horària.
S'OFEREIX: Contracte de sis mesos amb possibilitat de pròrroga,
jornada completa, horari: set. curta/set. llarga, dies festius alternatius.
282702 Sou s/conveni. Incorporació immediata.
MOSSO/A DE MAGATZEM - Arboç del Penedès . TASQUES: Logística de
magatzem i control d'estoks. REQUISITS: Es valorarà experiència, cotxe
obligatori. Carnet de carretoner obligtori. ESO obligatori. Microsoft
office i outlook nivell mig. S'OFEREIX: Contracte indefinit, de dilluns a
282568 divendres de 6h a 14:30h. INCORPORACIÓ IMMEDIATA.
CUINER/A - Vilafranca del Penedès. REQUISITS: Experiència
demostrable en restaurants. Es valorarà Carnet de manipulació
d'aliments. S'OFEREIX: Contracte indefinit de 30 hores setmanals, de
dm a dv d'11h a 16h i ds i dv de 19:30h a 00:30h. INCORPORACIÓ
282450 IMMEDIATA
PERSONAL DE CELLER -Arboç, Sant Sadurní i Bellvei del Penedès.
TASQUES: Neteja de tancs i del celler, control de l'elaboració del vi,
bombejar most i vi, afegir els productes que ajuden a la fermentació.
REQUISITS: Preferència per personal amb formació i/o experiència amb
tasques de celler.Disponibilitat per treballar caps de setmana, torns de
matí, tarda o nit. Disponibilitat de vehicle per desplaçar-se al centre de
treball. S'OFEREIX : Contracte no prorrogable d'obra i servei de finals
282090 d'agost a finals de setembre (aproximadament).
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PERSONAL DE LABORATORI - Sant Sadurní i Bellvei. REQUISITS:
Estudiants o titulats d'Estudis Universitaris, Grau d'estudis tècnics o
Superior en branques de Biologia, Química, Tècnic d'Aliments,
Farmàcia... i/o titulats en Formació Professional 2 (Grau mig) d'anàlisis/
Química o equivalent o Formació professional en Enologia. Es valorarà
coneixements dels paràmetres d'anàlisi enològica i les tècniques
d'anàlisi per a vins i mosts. Informàtica a nivell d'usuari (Excel i Word).
Preferència per personal amb experiència en tasques de laboratori i/o
282080 del sector vinícola (no imprescindible).
REPARTIDOR/A de begudes - Vilafranca del Penedès- TASQUES:
Repartidor de begudes amb furgoneta o camió petit per la zona de l'Alt
Penedès. Càrrega i descàrrega de caixes de 16 kg, proveïdors, clients,
magatzem, etc. REQUISITS: carnet de conduir B o C valorable,
experiència en magatzems i repartiment de comandes, català i castellà
alt. Nivell de formació mig. HORARI: jornada complerta de 07h del matí
a 16h de la tarda aprox. Contracte per temporada + possibilitats
281919 d'indefinit.
RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓ I CONTROL DE PRODUCCIÓ - Olèrdola
TASQUES: Recepció de comandes, planificació de la producció, control
dels estocs, planificació de les entregues als clients. Control de
l'eficiència del procés productiu. REQUISITS: Llicenciatura o
diplomatura d'Administració d'Empreses. Català i castellà Nivell C.
Valorable anglès i francès i coneixements en programes de gestió.
281695 Paquet Office nivell alt, Outlook nivell mig. Es valorarà experiència.
AUXILIAR EN ATENCIÓ SOCIOSANITARIA - Vilafranca del Penedès.
Programa CASA d'OFICIS. REQUISITS OBLIGATORIS: joves entre 16 i 24
anys, residents als BARRI DE L'ESPIRALL de Vilafranca del Penedès i
inscrits a l'Oficina de Treball. Disposar del títol de CFGM de Cures
Auxiliars d'infermeria o del d'Atenció a les persones en situació de
Dependència o el CP d'atenció a les persones dependents en
institucions socials. Català i Castellà alt. CONTRACTE de 6 mesos ( mig
281685 Juny fins desembre 2019)
1 OPERARI/A PREMSA / 4 OPERARIS/ES CELLER - Alt Penedès.
TASQUES:Preparar i controlar les matèries primeres,obtenir els
mosts,controlar les fermentacions,aplicar els tractaments físics i
químics establerts, neteja i manteniment, etc. REQUISITS: català i
castellà alt, valorable formació en l'àmbit, experiència en cellers i
verema. Carnet de conduir i vehicle propi. HORARI: Campanya Verema
281293 Agost-Setembre 19. Torns rotatius + extres caps de setmana.
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OPERARI/A DE CELLER/ PREMSADOR/A- Guardiola de Fontrubí.
TASQUES: Tasques pròpies de l'elaboració de vi. Recepció de raïm i
premsat, bàsicament utilitzant les premses de raïm. REQUISITS: Cicle
Formatiu de Grau Mitjà,/FPI d'elaboració de vins i licors o similar. Es
valorarà experiència en posició similar. Cotxe obligatori. Es valoraran
altres experiències en cellers. Disponibilitat de treballar jornada
complerta. S'OFEREIX: Horaris de 8h a 13h i de 15h a 18h. 40 hores
setmanals Sou segons conveni en funció de les capacitats i aptitud del
281261 candidat.Contracte Indefinit.INCORPORACIÓ JUNY/JULIOL
2 FORNERS / PASTISSERS per obrador artesà - Vilafranca del Penedès.
TASQUES: elaboració de productes de forn, pastisseria i confiteria,
masses, combinació d'ingredients, banys, glacejats, coccions, fornejats,
etc. REQUISITS: Valorable formació relacionada amb l'àmbit de forneria
o experiència mínima en l'ocupació. Català i Castellà alt. Carnet de
conduir i vehicle. Disposat a APRENDRE I FORMAR-SE. HORARI: dilluns
a dissabte de 04:00h matinada a 12:00h del migdia. CONTRACTE
280998 TEMPORAL AMB POSSIBILITATS INDEFINIT.
INTEGRADOR/A SOCIAL - Vilafranca del Penedès. TASQUES:
Acompanyament en un pis d'inserció laboral amb nois d'entre 16 i 21
anys. REQUISITS OBLIGATORIS: Cicle Formatiu de Grau Superior/ FPII
d'Integració Social. Cotxe. S'OFEREIX: Contracte temporal amb
possibilitat de convertir-se en indefinit. Horari flexible.Total 38h a la
280912 setmana. INCORPORACIÓ MAIG- JUNY
TRANSPORTISTA - Vilafranca i rodalies. TASQUES: Càrrega i descàrrega i
transport de mercaderies. REQUISITS OBLIGATORIS: Experiència
mínima d'1 any de transportista o xofer. Català i castellà nivell mig. ESO
o Graduat escolar. Carnet de conduir B i vehicle propi. Valorable ADR.
S'OFEREIX: Contracte temporal, jornada complerta del 19/06/2019 al
280787 25/06/2019. Data incorporació prevista 19/06/2019.
VENEDOR/A 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. Medi de transport per arribar a la feina. S'OFEREIX:
280784 Contracte temporal, jornada complerta del 20/06/2019 al 23/06/2019
MECÀNIC/A - Santa Fe del Penedès TASQUES: Reparació i manteniment
de mecànica industrial/ obra pública. Per arreglar màquines de
moviments de terres. REQUISITS: Obligatori tenir formació de PRL del
sector mínim 20h.formació i/o experiència en el sector. Carnet de
conduir obligatori i carnet de carretoner valorable. S'OFEREIX: horari
de dilluns a divendres de 08h a 13h. i de 15h a 19h. Contracte d'un any
280777 de prova amb possibilitat de ser Indefinit. INCORPORACIÓ IMMEDIATA.
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ENCARREGAT DE MANTENIMENT - Sant Pere Molanta - TASQUES:
manteniment global de l'empresa, coordinant grup de persones en
diferents tasques (mecànica, electricitat, pintura, fusta, etc..). Pla de
manteniment preventiu i predicitiu de les instal·lacions, millora de
processos, criteris d'eficiència i de qualitat. Organització de l'àrea,
gestió de personal, gestió administrativa i de qualitat, atenció al client.
HORARI: 40H setmanals. REQUISITS: 5 anys d'experiència en lloc
similar, manteniment i direcció d'equips. Informàtica, català i castellà
280771 alt. Permís de conduir i vehicle propi.

PEÓ AGRÍCOLA -ESPORGA DE VINYA - Alt Penedès - TASQUES: peons
agrícoles per la campanya d'esporga de vinya en la zona de l'Alt
Penedès. Experiència en altres temporades d'esporga, Català i Castellà
nivell mig, carnet de conduir i vehicle propi. HORARI : jornada
complerta en torn partit de dilluns a divendres. Temporada de Juny a
280764 Juliol aproximadament.Contracte temporal per ETT.
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