SIAJ VILAFRANCA DEL PENEDÈS
CARRER DE LA FRUITA, 13
08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Tel. 93 892 20 20 siaj@vilafranca.org
Joventut.vilafranca.cat

Es busca:

OFERTA DE FEINA

CUINER/A
(Amb discapacitat mínima 33%)
Funcions:
- Gestionar les comandes de matèries
primeres necessàries.
- Manipular matèria primera i elaborar
producte segons recepta (fitxa).
- Envasar/ Etiquetar/ Emmagatzemar el
producte final.
- Mantenir net i ordenat el lloc de treball.
- Avisar incidències de manteniment d'equips
i instal·lacions dins la cuina.
Requisits:
- CFGM Cuina i Gastronomia / Certificat de
professionalitat cuina.
- Persona dinàmica, responsable, constant,
metòdica, neta i ordenada amb capacitat
d'aprenentatge.
- Es valorarà experiència prèvia en
col·lectivitats.
S’ofereix:
- Horari: 40h/setmanals. Jornada
intensiva/matins de dilluns a divendres.
- Durada: contracte d'un any amb possibilitat
de continuïtat. Incorporació immediata
- Sou: 1235'04€ bruts per 14 pagues.
La Granada
Interessats/des contactar amb:
FUNDACIÓ MAS ALBORNÀ
E-mail: seleccio@masalborna.org

Caduca: 26/03/2020

SIAJ VILAFRANCA DEL PENEDÈS
CARRER DE LA FRUITA, 13
08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Tel. 93 892 20 20 siaj@vilafranca.org
Joventut.vilafranca.cat

Es busca:

OFERTA DE FEINA

DEPENDENT/A BOTIGA EMBOTITS
(Amb discapacitat mínima 33%)
Funcions:
- Atenció al client. Servei de tall d’embotits,
carn de vedella i xai. Reposició de
productes. Quadre de caixa.
Requisits:
- No és indispensable experiència però es
valoraran coneixements de xarcuteria o
carnisseria.
- Mínims coneixements comptables per
cobrar i fer caixa.
- Carnet de conduir B i vehicle propi.
- Bon tracte amb el públic. Capacitat de
treballar en equip. Persona que pugui
treballar de forma autònoma, responsable,
activa, amb habilitats comunicatives i
socials, amb capacitat d’aprenentatge i
adaptació als canvis.
S’ofereix:
- Jornada complerta de dimarts a dissabte.
40h setmanals. Amb horari variable segons
la substitució. Generalment de 8 a 13’30h i
per les tardes de dimarts a divendres de
17h a 20’30h. Els dissabtes al matí.
- A la botiga de la Llacuna es treballa matins.
La Granada - Sant Quintí i la Llacuna
Interessats/des contactar amb:
FUNDACIÓ MAS ALBORNÀ
E-mail: seleccio@masalborna.org

Caduca: 30/03/2020

SIAJ VILAFRANCA DEL PENEDÈS
CARRER DE LA FRUITA, 13
08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Tel. 93 892 20 20 siaj@vilafranca.org
Joventut.vilafranca.cat

Es busca:

OFERTA DE FEINA

ESPECIALISTA AGRICOLA
(Amb discapacitat mínima 33%)
Funcions:
- Plantar, collir, netejar alls i cebes, rentar i
encaixar verdures, etc.
Requisits:
- Persona dinàmica amb capacitat de
treballar a un ritme constant, autònoma.
- Es una feina molt física, es requereix
moltes vegades estar acotat a nivell de
terra i alçar capses carregades de fruites i
verdures.
S’ofereix:
- Horari: de dilluns a divendres de 8:30h a
17:30h. amb 1 hora per dinar. A l’estiu
canvi d’horari.
- Durada temporal amb possibilitat de
continuïtat. Incorporació immediata.
- Sou: 1060’67€ bruts per 14 pagues.
La Múnia
Interessats/des contactar amb:
FUNDACIÓ MAS ALBORNÀ
E-mail: seleccio@masalborna.org

Caduca: 30/03/2020

SIAJ VILAFRANCA DEL PENEDÈS
CARRER DE LA FRUITA, 13
08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Tel. 93 892 20 20 siaj@vilafranca.org
Joventut.vilafranca.cat

Es busca:

OFERTA DE FEINA

PEÓ JARDINERIA
(Amb discapacitat mínima 33%)
Funcions:
- Realitzarà les feines de desbrossar, retallar
arbustos, segar, recollida de restes
vegetals i transport de les restes vegetals
amb vehicle.
Requisits:
- persona dinàmica amb capacitat de
treballar en equip.
- Es valorarà experiència.
- Imprescindible carnet de conduir B i
vehicle.
S’ofereix:
- Jornada de dilluns a divendres de 07:00h a
14:30h. Durada temporal amb possible
continuïtat.
- Sou: 950€/ bruts per 14 pagues.
Alt Penedès
Interessats/des contactar amb:
FUNDACIÓ MAS ALBORNÀ
E-mail: seleccio@masalborna.org

Caduca: 02/04/2020

SIAJ VILAFRANCA DEL PENEDÈS
CARRER DE LA FRUITA, 13
08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Tel. 93 892 20 20 siaj@vilafranca.org
Joventut.vilafranca.cat

Es busca:

OFERTA DE FEINA

OFICIAL 2ª JARDINERIA
(Amb discapacitat mínima 33%)
Funcions:
- Portarà una brigada de jardineria, realitzarà
feines de desbrossar, retallar arbustos,
segar, recollida de restes vegetals i
transport de restes vegetals. Realitzarà la
poda amb moto-serra.
Requisits:
- Persona dinàmica amb capacitat de
treballar en equip i portar persones a
càrrec. Es valorarà experiència en poda
d'alçada amb moto-serra.
- Imprescindible carnet de conduir B i
vehicle.
- Es valorarà discapacitat mínima 33%.
S’ofereix:
- Jornada de dilluns a divendres de 07:00h a
15:00h. Durada temporal amb possible
continuïtat. Incorporació immediata SOU:
1235'04€ bruts per 14 pagues.
Alt Penedès
Interessats/des contactar amb:
FUNDACIÓ MAS ALBORNÀ
E-mail: seleccio@masalborna.org

Caduca: 02/04/2020

SIAJ VILAFRANCA DEL PENEDÈS
CARRER DE LA FRUITA, 13
08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Tel. 93 892 20 20 siaj@vilafranca.org
Joventut.vilafranca.cat

Es busca:

OFERTA DE FEINA

OFICIAL BRIGADA NETEJA INTERNA
(Amb discapacitat mínima 33%)
Funcions:
- Ha de ser l'oficial de la brigada de neteja
interna, portar persones a càrrec i
coordinar-se amb el referent. Treballant en
tasques de neteja de les instal.lacions
(oficines i llar-Residència) així com el servei
de càtering.
Requisits:
- Ha de ser una persona dinàmica, neta i
organitzada. Saber gestionar persones amb
discapacitat i estar treballant a la mateixa
vegada, implicat, amb iniciativa i
responsable.
- Carnet de conduir B + saber portar
furgoneta.
- Experiència en tracte amb persones amb
discapacitat.
- Es valorarà experiència en neteja.
S’ofereix:
- Horari: de dilluns a divendres de 7h a 15h.
- Salari: 1.235€ bruts per 14 pagues.
- Incorporació immediata.
- Possibilitat de continuïtat.
Vilafranca del Penedès
Interessats/des contactar amb:
FUNDACIÓ MAS ALBORNÀ
E-mail: seleccio@masalborna.org

Caduca: 02/04/2020

