6 / juliol / 2018

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

OFERTES DEL 6 JULIOL 2018
Número de oferta
267435

267419

Tasques a desenvolupar
Administratiu/va comercial - Gestió documental i
seguiment d'ofertes. Gestió de comandes, enviament
d'albarans. Gestió de cobraments i pagaments de
proformes. Arxiu documental. Tasques comercials de
seguiment de les comandes. Empresa de les rodalies
de Vilafranca del Penedès - REQUISITS: FPI o CFGM
Administratiu, experiència mínima d'1 any, català i
castellà (nivell alt) i valorable anglès i francès (nivell
mig), Word, Excel i correu electrònic (nivell avançat) i
Acces (bàsic), vehicle propi.
Dependent/a 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, etc.) i esforç físic. - S'OFEREIX: Contracte
indefinit amb període de prova, jornada completa, de
dilluns a dissabte, horari partit, de 10-13:30 i de 1720:30 h, sou segons conveni, 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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267256

267091

267059

267028

267020

267018

Mecànic/a d'automoció oficial 1a o 2a - Taller de
Vilafranca del Penedès - REQUISITS: FP II o CFGS
Mecànica, experiència mínima de 3 anys, català i
castellà, vehicle propi. S'OFEREIX: Contracte temporal
(3 mesos) amb possibilitat d'indefinit, jornada
completa de dilluns a divendres, de 9-13 h i 15 a 17 h.
Sou brut mes 1.535 euros. INCORPORACIÓ
IMMEDIATA.
Assistent/a domiciliari/ària intern/a tenint cura d'una
persona dependent - Domicili a Vilafranca del Penedès
- REQUISITS: Formació i/o experiència, català i castellà,
disponibilitat. S'OFEREIX: Contracte RETL, jornada
completa interna, horari festa setmanal i sou a
convenir. Incorporació aproximadament: 15-7-2018
Ajudant/a de perruqueria per rentar caps, preparar
tints, recollir i ajudar. Rodalies de Vilafranca.
REQUISITS: tenir formació en perruqueria, català i
castellà, vehicle propi. S'OFEREIX: Contracte
temporal/formació (tenir menys de 30 anys), jornada
parcial, horari dj i dv de 15h a 19h i ds de 9h a 14h. Sou
a convenir. INCORPORACIÓ IMMEDIATA.
NETEJA D'OFICINA - Vilafranca del Penedès - TASQUES:
persona per neteja d'oficina, fregat, desempolsat,
escombrat, vidres, etc. REQUISITS: experiència
obligatòria en el sector, Català i Castellà alt, valorable
permís de conduir i vehicle. HORARI: 2.5 hores cada
quinze dies matins. Contracte indefinit.
AJUDANT/A DE CUINA - Bar Restaurant Vilafranca del
Penedès - CAL TENIR: Formació i/o experiència (mínim
1 any), carnet de manipulador d'aliments, idioma
català i castellà bàsics. S'OFEREIX: Contracte temporal
amb possibilitat d'indefinit, jornada completa, horari
partit, de dimarts a dissabte de 9-14 h i de 21 a 0 h,
diumenge de 9 a 16 h, festa laboral diumenge nit i
dilluns tot el dia. Sou segons conveni. INCORPORACIÓ
IMMEDIATA.
2 persones per NETEJA DE DOMICILIS I ALTRES ESPAIS
COMUNITARIS - Vilafranca i rodalies - TASQUES:
tasques de neteja de domicilis particulars i altres espais
comunitaris com escales, oficines, etc. REQUISITS:
persona amb experiència demostrable en el sector de
neteja, discreta i treballadora. Català i Castellà alt molt
important. Carnet de conduir i vehicle propi obligatori
per desplaçar-se. HORARI: matins de dilluns a
divendres entre 4 i 6 hores diàries. Contracte estable.

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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266922

Treballadors/es del sector agrícola - Alt Penedès,
Anoia i Baix Penedès - Vinya. Esporgar en sec i en verd
de vinya, emparrar, etc. Recol·lecció de raïm.
Conducció de tractor, carretó elevador, transpalets.
Aplicacions fitosanitàries. Utilització tisores
pneumàtiques, manuals, motoserra, etc. REQUISITS:
Permís de conduir B i vehicle propi. Segons lloc de
treball acreditació de carnet d'operador/a carretó
elevador o Aplicacions fitosanitàries o Benestar animal,
etc., català i castellà bàsics.

266871

ADMINISTRATIU/VA - Vilafranca del Penedès.
TASQUES: Administratiu/va per empresa
d'assessoraments en gestió administrativa vitivinícola.
Registres i declaracions a nivell d'Agricultura, Impostos
Especials, medi ambient, denominacions d'origen.
Arxiu, documentació, contacte amb clients, resolució
d'incidències, tràmits, etc. REQUISITS: formació de
CGFM o similar , formació especialitzada en el sector
vitivinícola, experiència en el sector. Català i Castellà
alt i valorable altres idiomes. Informàtica nivell alt.
HORARI: de dilluns a dijous de 8h a 13:30h i de 15h a
17h i div de 08h a 14h.
Gestor/a de Telemarqueting - Empresa del Garraf Informar, estimular, assessorar i fidelitzar als clients ja
existents via telefònica productes moda i llar.
REQUISITS: ESO o similar, experiència en venda
telefònica, preferiblement en Call Center, venda
creuada o comercial (per objetius), català i castellà i
vehicle propi. S'OFEREIX: Contracte obra i servei,
jornada parcial torn fix tarda, inicialment de dl. a dv., 4
h/dia, de 16-20 h, posteriorment al cumplir els
objectius, 5,5 h/dia de 14:30 a 20 h + 3 dissabtes al
mes de 10-14 h. Sou brut any 10.000 a 15.000 euros.
Incorporació: 20/08/2018
Auxiliar de laboratori - 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 FP 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. Incorporació segons inici de la
campanya (aprox. 15-8-18)

266813

266808

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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266807

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 segons inici de la campanya
(Aprox. 15-8-18)

266607

OPERARI/ÀRIA DE MÀQUINA DE REBOBINAR
FILFERRO GALVANITZAT. Fàbrica de les rodalies de
Vilafranca del Penedès. REQUISITS: Vehicle propi,
català i castellà bàsics, força física, es valorarà tenir el
carnet d'operador de carretó elevador. S'OFEREIX:
Contracte per Obra i servei, jornada completa, horari a
torns alterns setmanals, de 6 a 14 h i de 14 a 22 h. sou
segons conveni. Incorporació immediata.

266536

OPERARI/ÀRIA DE MAQUINÀRIA - Fàbrica de materials
plàstics. Empresa rodalies de Vilafranca del Penedès Treball fi i acurat de muntatge i juntura de peces. Tasca
repetitiva i delicada. Manipulació esporàdica de caixes
amb cert pes. CAL TENIR: Formació secundària, idioma
català i castellà i tenir vehicle propi. S'OFEREIX:
Contracte d'obra i servei, jornada completa o parcial,
de dilluns a divendres, horari i sou a convenir.
Incorporació: 29-6-2018.
Ajudant/da de cuina avançat/da - Restaurant de
Vilafranca del Penedès - REQUISITS: Formació i/o
experiència (valorable), català i/o castellà. S'OFEREIX:
Contracte indefinit amb període de prova, jornada de
20 h/set. amb possibilitat d'ampliació, de dimarts a
dissabte, horari de 20 a 0 h, sou segons conveni i
incorporació 01-07-2018.

266500

266044

Export Sales Assistant - Empresa rodalies Vilafranca.
Introducció comandes, seguiment i realització de
documentació (proformes, carta crèdit,), omplir
plantilles producte. Comunicació telèfon/mail amb
clients de tot el mon. Resolució d'incidències.
Manteniment tarifes. REQUISITS: Formació
administrativa, experiència en documentació
(Incoterms, facturació, cartes de crèdits, etc.), català,
castellà i anglès de negocis nivell alt, i francès o
alemany, molt valorat. Ofimàtica nivell alt (sistema
AS400), 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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266021

266006

265941

265871

Peó d'obra pública amb carnet C (camions) Manteniment i reparacions de carreteres - Zona Alt
Penedès i rodalies - REQUISITS: Formació primària,
experiència en obra pública (mínim 1 any) i conduint
un camió, català i castellà bàsics, carnet de conduir B i
C i vehicle propi (per anar a treballar). Es valorarà
certificat de Prevenció de Riscos Laborals de la
construcció 20 h. S'OFEREIX: Contracte d'obra i servei
(d'1 a 3 mesos, aprox.), jornada completa, horari matí i
tarda, de dilluns a divendres. Sou s/conveni.
Incorporació immediata.
Expenedor/a venedor/a d'Estació de Servei - Rodalies
de Vilafranca del Penedès. Subministrament de
combustible en pista. Venda a la tenda. Promocions
d'articles. Promoció/assessorament al client sobre
targetes de fidelització. Venda activa. Control d'estoc.
Reposició, neteja/manteniment del lloc de treball.
REQUISITS: Formació secundària i valorable formació
àrea comercial i vendes. Experiència atenció al client
(mínim 1 any), català i castellà, nivell alt. Ofimàtica,
programes de comptabilitat i de disseny gràfic, nivell
bàsic. Vehicle propi.
COORDINADOR/A DEL SERVEI DE CONSERGERIA
D'EQUIPAMENTS ESPORTIUS - Vilafranca del Penedès TASQUES: Responsable de la coordinació, seguiment i
control general del Servei. Interlocució empresa i
client, sol·licituds i programacions, resposta immediata
a les urgències, distribuir treball i serveis a la resta
d'equip, etc. HORARI: dill a div 16h a 23h i dissb i dimg
matí o tarda altern.Dos dies de festa setmanals.
REQUISITS: CFGS o Diplomatura en gestió d'activitats
esportives i/o manteniment d'instal·lacions o
equipaments. Català i Castellà alt.Experiència en lloc
similar. Incorporació immediata
Professor/a d'anglès de Casal d'Estiu (Rodalies de
Vilafranca del Penedès). Preparació i realització de les
classes d'anglès als grups d'alumnes del Casal.
REQUISITS: Batxillerat i certificat de nivell alt d'anglès.
Es valorà experiència treballant amb nens/es.
S'OFEREIX: Contracte temporal a temps parcial, 2 dies a
la setmana, 5 h/set., horari a concretar, del 25 de juny
al 17 d'agost. sou a convenir.

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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265783

PEÓ ENVASAR FRUITA - Control de qualitat, calibrar,
envasar, etc. Empresa de les rodalies de Vilafranca del
Penedès - REQUISITS: Entendre el català o el castellà,
vehicle per a nar al lloc de treball, força física.
S'OFEREIX: Contracte d'obra i servei (campanya
d'estiu), jornada completa de dilluns a dissabte, torns
de 8 hores (una per dinar), entre les 6 i les 18 h. Sou
s/conveni. Incorporació: 25-6-2018.

265676

OPERARI/ÀRIA DE FÀBRICA DE PROD. DE METALL Rodalies de Vilafranca del Penedès - REQUISITS:
Experiència en el sector, català i castellà, vehicle per
anar a la feina. S'OFEREIX: Contracte d'obra i servei
amb possibilitat d'indefinit, jornada completa, horari
partit de dilluns a divendres. Sou segon conveni.
INCORPORACIÓ IMMEDIATA.
ASSESSOR/A TÈCNIC/A - Zona Penedès - Atenció al
client i seguiment comandes. REQUISITS: Capacitat
d'aprenentatge, carnet de conduir, català i castellà a
nivell alt. S'OFEREIX: Formació a càrrec de l'empresa,
contracte temporat (6 mesos) amb possibilitat
d'indefinit, jornada completa (40 h/set.), sou a
convenir. INCORPORACIÓ IMMEDIATA

265638

265209

Cambrer/a de bar - Terrassa i barra - Vilafranca del
Penedès - REQUISITS: Tenir experiència (mínima d'un
any), català i castellà. S'OFEREIX: Contracte temporal
amb possibilitat d'indefinit, jornada completa, horari i
sou a convenir. INCORPORACIÓ IMMEDIATA.

265150

LAMPISTA - Instal·lació d'aigua i electricitat d'obra
nova. Vilafranca del Penedès - REQUISITS: Formació i
experiència, vehicle propi, català i castellà, formació
Prevenció de Riscos Laborals. S'OFEREIX: Contracte
d'obra i servei, jornada completa, horari partit, de
dilluns a divendres, sou segons conveni.
INCORPORACIÓ IMMEDIATA.

265147

PALETA OFICIAL 1a - Obra de Vilafranca del Penedès REQUISITS: Formació i/o experiència, curs de Prevenció
de Riscos Laborals de 20 h, català i castellà nivell mig,
vehicle propi. S'OFEREIX: Contracte per obra i servei.
Jornada completa, horari de dilluns a divendres de 8-14
i de 15-17 h, sou s/conveni. 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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265081

Soldador/a - Calderer/a - Fàbrica d'estructures
metàl·liques de Vallirana - REQUISITS: Coneixements
alts d'interpretació de planells, experiència (mínima de
5 anys) en soldadura de fil i electrode, utilitació de
maquinària i eines de muntatges, castellà alt, carnet
d'operador elevador. Vehicle propi. S'OFEREIX:
Contracte indefinit, jornada completa, sou brut 1.500
euros/mes. INCORPORACIÓ IMMEDIATA.

265021

OPERARI/A DE BODEGA - Vilafranca del Penedès i
rodalies.TASQUES: operari/a de celler per la campanya
de la verema (Agost- Octubre aprox). Suport a les
premses, cisternes, moviments de vi, trasbalsos, etc.
REQUISITS: Disponibilitat horària de dilluns a diumenge
entre els mesos d'Agost i Octubre. No cal experiència
prèvia però es valoraran experiències en el sector
d'operari. S'OFEREIX: 40 hores setmanals, contracte
temporal, sou aproximat 10 euros l'hora.

264908

Operaris/àries de control de qualitat - Fàbrica del
sector químic - Rodalies de Vilafranca del Penedès REQUISITS: FP o CFGM Química, experiència en tasques
de control a laboratoris o estudiants de Química,
anàlisi. etc., català i castellà, ofimàtica, vehicle propi.
S'OFEREIX: Contracte temporal, suplències estiu,
jornada completa, horari a torns de matí, tarda i nit
(cada 15 dies), sou segons conveni. Incorporació
immediata.

264799

Empleat/da d'enoturisme i esdeveniments - Celler de
Sant Esteve Sesrovires - Gestió reserves i planning de la
Bodega. Gestió integral (preparació, desenvolupament,
recollida i venda i atenció al client) visites dirigides amb
anglès, català i castellà. Gestió de la botiga, vendes i
control d'estocs. Gestió de mostres, participació
concursos. Pressupostos. Organització i gestió integral
esdeveniments. Contactar amb clients, agències.
REQUISITS: CFGM o FP I turisme, 1 anys d'experiència,
anglès, català i castellà (alts), ofimàtica avançada,
vehicle propi, disponibilitat caps setmana.

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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264787

264777

264764

264752

Tècnic/a Especialista en Instal·lacions, Muntatges i
Manteniments de Centres de Transformació, Xarxes
de Mitja i Baixa Tensió - Empresa de Vilafranca del
Penedès - REQUISITS: FP I Electricitat i electrònica. Curs
PRL 20 o 60 h electricitat i PRL Operador de Xarxa en
MT i BT, Delineació, croquis traçats, interpretació
plànols, PRL Treballs en alçada, PRL Plataformes
elevadores mòbils de prsonal, ofimàtica, català (alt),
permís B+E. S'OFEREIX: Contracte indefinit, jornada
completa, INCORPORACIÓ IMMEDIATA.
Tècnic/a d'Estudis i Projectes - Empresa d'instal·lacions
i muntatges de Mitja i Baixa tensió de Vilafranca del
Penedès - Estudis de la xarxa d'instal·lacions davant
una petició de subministrament elèctric. Valoració i
costos. Delineació per confecció planells. Gestió
documentació, revisió, valoració i supervisió en obra
dels projectes. REQUISITS: Enginyeria Tècnica Industrial
Elèctrica, Formació PRL, Anglès (mitjà) i català i castellà
(alt), permís de conduir. Ofimàtica, AutoCad i BIM
(mitjà). S'OFEREIX: Contracte indefinit, jornada
completa. INCORPORACIÓ IMMEDIATA.
Director/a sucursal transport públic - El Vendrell Supervisar les activitats operacionals i el personal
assignat. Assegurar les operacions de transport seguint
reglamentació, objectius; inspeccions dels vehicles.
Comunicació amb les empreses locals. Resolució
incidències. Fidelitzar clients/es. Assistència
administrativa. REQUISITS: Llicenciatura o similar,
anglès i castellà (alts), català i certificat de transportista
Regl. EU 1071/2009 (valorable). S'OFEREIX: Contracte
indefinit, jornada completa, de dl. a dv. de 9-13 h i de
17-21 h. Sou brut 1.200 euros/mes. Incorporació: 11-618.
2 Conductors/es d'autobús - Zona Baix Penedès Control de tarifes, utilització d'equip de cobrament
última generació. Donar informació a les persones
usuàries sobre projectes i tarifes. Fer complir i
respectar els reglaments de seguretat i transport i
saber actuar en cas d'emergència. REQUISITS:
Formació secundària, carnet de conduir autocar (D),
CAP de passatgers, castellà (alt) i català (mig), ofimàtica
bàsica. S'OFEREIX: Contracte temporal amb possibilitat
d'indefinit, jornada completa, horari de dl. a dv. de 913 h i de 14-21 h. Sou brut 1.000 euros/bruts.
Incorporació: 2-7-2018

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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264703

GUIA ENOTURISME - Empresa rodalies Vilafranca del
Penedès - Tours privats de 7 o 11 h a cellers del
Penedès, Montserrat, Sitges i/o Priorat. Turistes
d'Hotels de Barcelona. Acompanyament actiu als
clients, conducció vehicle fins a 9 places i de 150 a 250
Km dia. Preparació d'aperitius i fotografia dels clients.
REQUISITS: Llicenciatura, coneixements i passió pel
Penedès (història, turisme o enologia), habilitats socials
i comunicatives (conduint). Català, castellà i anglès
molt alt (clients nordamericans). Permís de conduir B i
vehicle (sortida des de Sant Sadurní d'Anoia).

264517

Cuidadors/es de persones grans a domicili - Vilafranca
i rodalies - REQUISITS: Titulació i/o experiència, català i
castellà, valorable vehicle. S'OFEREIX: Contracte per
obra i servei a hores o de suplència per vacances. sou
segons conveni.

264496

Auxiliar de cuina (rentar plats, preparar amanides,
etc.) Bar Restaurant - Vilafranca del Penedès REQUISITS: Formació secundària o CDGM cuina,
experiència, català i castellà bàsics. S'OFEREIX:
Contracte temporal amb possibilitat d'indefintit,
jornada completa, jornada partida, horari de dil. a
diumenge de 12 a 16 h i de 20 a 0 h. Festiu rotatiu.
INCORPORACIÓ IMMEDIATA.
COMERCIAL - Buscar i mantenir els clients de l'empresa
de distribució de material d'impressió. Cal tenir
formació secundària o similar, experiència demostrable
en vendes, nivell mig d'informàtica, català i castellà i
permís de conduir B i vehicle propi. S'OFEREIX:
Contracte temporal (6 mesos aprox. amb període de
prova), prorrogable, 1/2 jornada, de 9 a 13 h, sou fix +
comissions + kilometratge. INCORPORACIO
IMMEDIATA.

264479

264469

Peó taller metal·lúrgic del sector ferroviari - Empresa
de les rodalies de Vilafranca del Penedès (a 12 Km.) Netejar i ordenar el taller. Moviment intern de
materials. Utilització de les eines manuals per eliminar
rebabas, taladrar, tallar, etc. - REQUISTIS: Valorable
experiència en lloc similar. Català i castellà bàsics.
Vehicle propi. Disponibilitat horària. S'OFEREIX:
Contracte temporal, jornada completa, horari partit, de
dilluns a divendres, de 8-14 h i de 15-17:30 h.
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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264461

Cuiner/a-Ajudant/a de cuina - Restaurant de Menú del
dia i carta de les rodalies de Vilafranca del Penedès REQUISITS: Formació i/o experiència, vehicle propi,
català i castellà bàsics. S'OFEREIX: Contracte indefinit,
jornada completa, horari partit, festa rotativa, sou a
convenir, INCORPORACIÓ IMMEDIATA

264448

Cap d'equip de soldadors - Empresa a 12 Km. de
Vilafranca del Penedès - Dirigir un equip de 10
soldadors. Planificar, coordinar i distribuir la feina.
Seguiment i assessorament de les tasques de
soldadura. REQUISITS: Formació i/o experiència (1 o 2
anys). Coneixements de soldadura TIG i MIG en
alumini, acer inox. i acer al carboni. Compressió i
interpretació del plànols mecànics. Català i castellà.
Ofimàtica bàsica. Vehicle propi. S'OFEREIX: Contracte
temporal de 6 m prorrogable. Jornada completa, horari
partit, de dilluns a div. de 8-14 i de 15-17:30 h.
INCORPORACIÓ IMMEDIATA.

264249

Tècnic/a en ungles - Especialista en ungles de gel i
acríliques - Vilafranca del Penedès - REQUISITS:
Formació (no imprescindible titulació), experiència
(mínima de 3 anys). S'OFEREIX: Contracte indefinit,
jornada intensiva, de 6 h/dia, de dilluns a dissabte,
horari rotatiu. Sou base + incentius. Incorporació
immediata.
Perruquer/a - Oficial 2a - Vilafranca del Penedès REQUSITS: Formació i/o experiència (mínima 3 anys),
es valorarà coneixements d'estètica. S'OFEREIX:
Contracte indefinit, jornada intensiva, de 6 h/dia, de
dilluns a dissabtes, horari rotatiu. Sou base + incentius.
Incorporació immediata.
Dependent/a - Botiga de roba - Vilafranca del
Penedès. Atendre als clients, tenir cura de la neteja i
l'ordre de la botiga i controlar els estocs. REQUISITS: FP
o similar, experiència mínima de 2 anys, català i
castellà nivell alt, Word i Excel, nivell mig i Access i
correu electrònic, nivell alt. S'OFEREIX: Contracte
indefinit, jornada parcial, inicialment 15 h/set.,
ampliables jornada completa. Sou de 400 a 2.300
euros/mes. Incorporació immediata.

264246

263959

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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263958

2 OPERARIS/ÀRIES SERVEI TÈCNIC D'EQUIPAMENT
ELECTRÒNIC - Empresa de Vilafranca del Penedès REQUISITS: Formació FP II o CFGS
Electricitat/informàtica, mínim 1 any d'experiència de
servei tècnic, català, castellà i anglès B2, informàtica.
S'OFEREIX: Contracte temporal amb possibilitat
d'indefinit, jornada completa, de dilluns a divendres,
de 8.30 a 18 h, Sou a convenir. INCORPORACIÓ
IMMEDIATA.

263900

Mosso/a de magatzem d'alimentació amb carnet
d'operador de carretó elevador manual, elèctric i
transpalet - Empresa de les rodalies de Vilafranca del
Penedès. REQUISITS: Carnet d'operador de carretó
elevador i experiència mínima d'un any portant
carretons manual i elèctrics, català i castellà nivell mig,
vehicle propi. S'OFEREIX: Contracte d'obra i servei,
jornada completa, de dilluns a divendres, torns de
matí, tarda i nit, possibilitat d'hores extres els
dissabtes, sou brut 12.600 euros/mes. Incorporació
immediata.

263849

Comercial - Empresa rodalies Vilobí del Penedès Publicitar i vendre productes dietètics, complements
alimentosos i esportius. Fer visites per captar nous
clients a parafarmàcies, dietètiques, gimnasos i centres
de nutrició esportiva. REQUISITS: Formació CFGS o FP
II, català, castellà, Word, Excel i PowerPoint, nivell
avançat. Vehicle propi. S'OFEREIX: Contracte temporal
amb possibilitat d'indefinit, jornada completa, de
dilluns a divendres, 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

