11 / maig / 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 11 DE MAIG 2018

Número de oferta

Tasques a desenvolupar

263720

INSTAL·LADOR ELÈCTRIC OFICIAL 1a - Vilafranca del Penedès - Tasques de
camp relacionades amb el manteniment i instal·lacions elèctriques i
d'aigua en l'àmbit domèstic, comerços, obres noves i sector industrial.
REQUISITS: Valorable formació relacionada amb manteniment elèctric i
electromecànic i experiència mínima de 2 anys, català i castellà, vehicle
propi. S'OFEREIX: Contracte indefinit, jornada completa, jornada
completa amb descans per dinar, horari segons necessitats del client.
Sou net 1.400 - 1.500 euros/mes. Incorporació immediata.

263690

Coordinador/a de neteja - Vilafranca del Penedès - Coordinar equips,
assignar operaris al diferents serveis, control horari, resoldre incidències,
substitucions, etc. REQUISITS: Formació secundària, experiència mínima
de 2 anys, castellà nivell alt, català (valorable), ofimàtica a nivell mitjà
(Word, Excel), vehicle propi. S'OFEREIX: Contracte temporal amb
possibilitat d'indefinit, jornada completa, horari variable, sou brut mes
1400 euros, incorporació 14-5-18.

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

263614

Assistent/a domiciliària tenint cura d'un matrimoni gran dependents.
Higiene personal, alimentació, medicació, acompanyament, etc. Població de les rodalies de Vilafrancla del Penedès - REQUISITS: Formació
d'Aux. de clínica o sociosanitària i/o molta experiència, català i castellà
bàsics, vehicle propi (valorable). S'OFEREIX: Contracte per obra i servei,
jornada parcial, horari de cap de setmana, de dissabte a les 12 h a
diumenge a les 19 h. Sou 400 euros (pagues incloses, més festius, més
vacances) INCORPORACIÓ IMMEDIATA.

263598

Auxiliar de serveis de control d'acessos empresa de les rodalies de
Vilafranca del Penedès - REQUISITS: Formació secundària, experiència 1
any (valorable), català, castellà nivell alt, informàtica nivell mig i vehicle
propi. Flexibilitat horària. Valorable tenir formació i experiència.
S'OFEREIX: Contracte d'obra i servei estable, jornada parcial, 96 h/mes,
horari nit (caps de setmana, substitucions vacances del personal, etc.),
sou segons conveni, incorporació immediata.

263573

TÈCNIC/A D'APROVISIONAMENT - Empresa de les rodalies de Vilafranca
del Penedès - Planificar, gestionar i modificar els plans de
subministrament de proveïdors amb l'objectiu d'assegurar que arriba a
temps respecte les ordres de producció planificades. controlar els stocks
de materials i les càrregues diàries de peces. Realitzar reclamacions.
Participar activament en reunions de producció buscant solucions als
problemes. Millora contínua de procediments interns. REQUISITS: FP II o
CFGS Transport i logística i Comerç Int., Castellà, català (alt) anglès (B1) i
alemany (valorable)

263503

DEPENDENT/A de carnisseria i polleria - Vilafranca del Penedès. TASQUES
: dependenta per carnisseria i alimentació, atenció al públic, manipulació
d'aliments, precuinats, etc. REQUISITS: experiència en xarcuteria o
carnisseria demostrable, català i castellà mig. HORARI: Divendres de
09:00 a 14:00 i dissabtes de 08:00h a 15:00h. Contracte temporal de
Maig a Gener, Febrer 2019 aprox (substitució per maternitat).
INCORPORACIÓ IMMEDIATA.

263490

AUXILIAR ADMINISTRATIU/A - Immobiliària - Vilafranca del Penedès
REQUISITS: Formació administrativa, català i castellà nivell alt, ofimàtica
nivell mig, comptabilitat bàsica, atenció al client. S'OFEREIX: Contracte
temporal (3 mesos) amb possibilitat d'indefinit, jornada completa de
dilluns a dissabte de 9.30 a 13.30 i de dilluns a divendres de 16.30 a
19.30 h. Sou 1.080 euros/nets/mes. Possibilitat de promoció.
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

263461

Ajudant/a de cuina de restaurant pizzeria - Vilafranca del Penedès REQUISITS: Formació i experiència, català i castellà, formació de
manipulació d'aliments. S'OFEREIX: Contracte temporal amb possibilitat
d'indefinit, jornada completa, horari i sou a convenir.

263450

ENCARREGAT D'OBRA CIVIL I EDIFICACIÓ - Vilafranca del Penedès REQUISITS: Formació i/o experiència. Curs de Prevenció de Riscos
Laborals (60 h). Català i castellà, vehicle propi. S'OFEREIX: Contracte
d'obra i servei, jornada completa, horari de dilluns a divendres de 8-14 h
i de 15 a 17 h. Sou segon conveni, INCORPORACIÓ IMMEDIATA.

263207

TÈCNIC/A DE CAMP - AIGÜES I PLAGUES - Zona Tarragona i Barcelona.
Tasques en funció de les habilitacions oficials, carnets, estudis, etc.
Principalment tècnic en legionel.la i tractament d'aigües i de manera
complentària, control de plagues. REQUISITS: Formació relacionat amb la
legionel.la, piscines i/ control de plagues (complementaria), català i
castellà i valorable, anglès. Ofimàtica amb domini de tablets i mòbil.
Permís de conduir B. S'OFEREIX: Contracte temporal (4 mesos) amb
possibilitat indefinit, jornada de 20 a 40 h/set., sou a convenir, vehicle
d'empresa, incorporació maig/juny.

263206

SECRETARI/A-ADMINISTRATIU/VA - Empresa de Vilafranca - Tasques:
Correcció de textos, mecanografia, atenció telefònica i al públic, arxiu,
reprografia, comptabilitat bàsica, etc. REQUISITS: Imprescindible nivell
alt de català (C o D) tan de redacció com ortogràfic, castellà i es valorarà
nivell mig d'anglès. S'OFEREIX: Contracte temporal amb possibilitat
d'indefinit (750 euros/mes/nets), jornada parcial de 30 h/set., de dilluns
a divendres de 9-13 i de 16-18 h. INCORPORACIÓ IMMEDIATA.

262966

RECEPCIÓ, GESTIÓ DE CLIENTS I ADMINISTRACIÓ DEL SISTEMA
TECNOLÒGIC - Empresa d'Start up de l'àmbit de la mobilitat d'ús
compartit amb eina tecnològica potent - Vilafranca del Penedès i
comarca - REQUISITS: Persona jove, amb estudis superiors (acabats o en
procés) de turisme o enoturisme, català, castellà, anglès i francès
(conversa i escriptura). Excel, Word, Facebook, Instagram, etc., Carnet de
conduir B. S'OFEREIX: Contracte temporal amb possibilitat d'indefinit,
jornada completa (18.000 euros/any) o mitja jornada de matí o tarda
(9.000) amb caps de setmana. 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

262932

OPERADOR/A DE MÀQUINA SERIGRAFIA SEMIAUTOMÀTICA, preparació
de matèries primes i complementació de fulles de producció. Empresa
rodalies de Vilafranca del Penedès - REQUISITS: Formació ESO i valorable
CFGM, experiència en serigrafia o impremta, català i castellà nivell mig,
vehicle propi. S'OFEREIX: Contracte temporal per obra i servei, entre 1 i 3
mesos, amb possibilitat d'indefinit, jornada completa continuada de
dilluns a dijous de 9:15 a 18:30 amb 30' de descans i divendres de 9 a 14
h. Sou segons conveni. Incorporació immediata.

262876

AUXILIAR DE SERVEIS - Empresa de les rodalies de Vilafranca del Penedès
- Control d'entrada al recinte de treball. REQUISITS: Formació secundària,
castellà nivell alt i català nivell mitjà, Word nivell mitjà i Excel nivell bàsic.
No cal experiència, però es valorarà. S'OFEREIX: Contracte temporal amb
possibilitat d'indefinit, jornada completa, de dilluns a diumenge amb
descans corresponent. Sou brut/mes 850/1000 euros. Incorporació: 0205-2018.

262832

TELEOPERADORS/ES - Sector vins i caves - Rodalies de Vilafranca del
Penedès. TASQUES: Atenció telefònica, trucades, gestió, serveis al client.
Important bon nivell d'informàtica. Català i Castellà entès i parlat.
Formació nivell mitjà i valorable experiència en el sector. Important
carnet de conduir i vehicle propi. HORARI: 4 hores diàries.
INCORPORACIÓ IMMEDIATA.

262822

MOSSO/A DE MAGATZEM - Vacants a Abrera i Sant Sadurní. TASQUES:
tasques de magatzem en centres logístics de distribució de material per a
Supermercats. Distribució de material dins a magatzem, preparació de
comandes, organització de productes, càrrega o descàrrega, etc. HORARI
: torn de tarda o nit. Contracte temporal. Jornada de 40 hores setmanals
de dilluns a dissabte. REQUISITS: Formació bàsica, valorable carnet de
carretoner però no imprescindible. Català i Castellà mig; Ofimàtica Mig.
Carnet de conduir i vehicle per arribar fins Polígon Industrial.
Incorporació immediata

262816

MUNTADOR/A I COL·LOCACIÓ DE MOBLES (OBRA NOVA) - Empresa de
les rodalies de Vilafranca del Penedès - REQUISITS: Formació FP II o CFGS
fusteria, experiència mínima de 3 anys, català i castellà, vehicle propi.
S'OFEREIX: Contracte temporal amb possibilitat d'indefinit, jornada
completa, 40 h/set., horari de dilluns a divendres de 8-13:30 h i de 15-18
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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Número de oferta

Tasques a desenvolupar

262597

TÈCNIC/A EN ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA - GEROCULTOR/A - Població a 17
Km de Vilafranca del Penedès - Assistir i cuidar les persones usuàries a les
AVD, higiene personal de les persones usuàries, canvis posturals, etc.
REQUISITS: Títol d'Atenció sociosanitària o Aux. d'Infermeria, català i
castellà, vehicle propi. S'OFEREIX: Contracte temporal de 6 mesos,
prorrogables, horari de 9-14 h i de 15-21 h, setmanes alternes, una
setmana dl, dx, ds i dg. i l'altra dm, dj i dv. Sou segons conveni.
INCORPORACIÓ IMMEDIATA.

262524

PERRUQUER/A amb experiència mínima de 2 anys en el sector.
REQUISITS: Formació valorable però no imprescindible. Català i Castellà
alt. HORARI: mitja jornada de dimarts a divendres tarda (16h-20h) i
dissabtes matins. Incorporació immediata.

262502

RESPONSABLE DE PRODUCCIÓ, PROCESSOS i QUALITAT - Empresa de
logística de les rodalies de Vilafranca del Penedès - Gestió i supervisió de
planta, REQUISITS: Formació Llicenciatura/Enginyeria/Grau, experiència
mínima 10 anys i els 5 últims com responsable. Es valorarà exp. sector
automoció, gestió d'equips, alemanys, programes de gestió ERP, SAP.
S'OFEREIX: Contracte indefinit, jornada completa, horari partir de dl. a
dv., sou de 30.000 a 36.000 euros/any. INCORPORACIÓ IMMEDIATA.

262408

MOSSO/A DE MAGATZEM MATERIAL ELÈCTRIC I FONTANERIA Preparació de comandes, recepció i reposició de material, organització
magatzem. - Vilafranca del Penedès - REQUISITIS: ESO i coneixement de
material elèctric i fontaneria. Català i castellà, ofimàtica bàsica, carnet
d'operador de carretó elevador. S'OFEREIX: Contracte temporal amb
possibilitat d'indefinit, jornada completa de dilluns a divendres de 8-13 h
i de 15-18 h. Sou segons conveni. 15 pagues. INCORPORACIÓ
IMMEDIATA.

262331

DEPENDENTA DE COMERÇ DE RECANVIS I ACCESSORIS DE MAQUINÀRIA
AGRÍCOLA - Rodalies de Vilafranca del Penedès - REQUISITS: Valorable
tenir coneixements de mecànica, experiència en atenció al públic, venda
de recanvis, etc. català i castellà i ofimàtica a nivell avançat. S'OFEREIX:
Contracte temporal amb possibilitat d'indefinit, jornada completa partida
de dilluns a dissabte matí. de 9-13 h i de 15-19 h. 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

262324

OPERÀRI/ÀRIA MAQUINISTA TÈXTIL (PLANA, OWERLOCK, RECUBRIDORA,
ETC.) - Vilafranca del Penedès - REQUISITS: Experiència treballant en
cadena com a maquinista. S'OFEREIX: Contracte temporal amb
possibilitat d'indefinit, jornada completa o parcial, de dilluns a divendres,
entre les 8 i les 17 h, sou segons conveni, INCORPORACIÓ IMMEDIATA.

262267

DEPENDENT/A de parada ambulant de material pirotècnic del 18/06/ al
23/06/2018 - TASQUES: Dependent/a de material pirotècnic. Atenció al
client, venda al detall, control d'estoc, col·locació de material, etc.
REQUISITS: jornada sencera una setmana intensiva. Experiència en lloc
similar. Català i Castellà nivell mig.

262266

CUIDADOR/A INTERN/A D'UN HOME GRAN (DEPENDENCIA LLEU) Higiene, alimentació, neteja i manteniment de la llar, acompanyament,
etc.. Domicili de Vilafranca del Penedès. REQUISITS: Formació d'Auxiliar
de Geriatria o similar, castellà, valorable experiència i vehicle. S'OFEREIX:
Contracte Reg. Esp. Treb. llar, horari intern (horari de descans a
concretar), sou a convenir. INCORPORACIÓ IMMEDIATA.

262261

Transportista - per empresa de material pirotècnic del 18/06 al 23/06.
TASQUES: repartidor i càrrega i descàrrega de material pirotècnic per les
diferents parades durant la setmana prèvia a Sant Joan.HORARI: jornada
complerta.REQUISITS: experiència en l'ocupació, carnet B, Valorable ADR
Matèries explosives.Català i Castellà nivell mig.

262260

VIGILANT DE SEGURETAT AMB TIP DE VIGILANT - Control de les
instal·lacions i de les alarmes - Supermercat de les rodalies de Vilafranca
del Penedès - REQUISITS: Títol de Vigilant de Seguretat (TIP), català i
castellà, vehicle propi. S'OFEREIX: Contracte indefinit, jornada completa,
de dil. a dis., torns rotatius, matí 9:45-16 h, tarda 16-22 h, nit 22-10 h.
Sou segons conveni. INCORPORACIÓ IMMEDIATA.

262188

TERAPEUTA OCUPACIONAL - Residència de gent gran (17 Km. aprox. de
Vilafranca del Penedès) - Activitats auxiliars de psicomotricitat,
llenguatge, dinàmica i rehabilitació, seguiment procés recuperador o
assistencial dels usuaris del centre, participar en àrees d'oci i temps lliure
de les persones del centre. REQUISITS: Titulació, vehicle propi i català i
castellà. S'OFEREIX: Contracte temporal (6 mesos) prorrogable, a temps
parcial (3 h/set.), 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

262024

4 Oficials de 2na Sector metall - Alt Penedès. TASQUES: Oficials de 2na
per tall, plegat,. muntatge, caldereria, soldadura, etc. REQUISITS:
Persona amb experiència en el sector metall i en tasques similars.
Imprescindible Carnet de prevenció de riscos de 20h. Català i Castellà
entès i parlat. Permís de conduir i vehicle propi. HORARI: de 07:00 matí a
17:50h, descans per esmorzar i dinar.

261859

ADMINISTRATIU/VA - Gestió de magatzem de producte enològic, atenció
telefònica, arxiu, confecció d'albarans, atenció al client - Empresa de les
rodalies de Vilafranca del Penedès. REQUISITS: FP I Administratiu o
similar, català i castellà nivell alt i valorable anglès mig, ofimàtica nivell
mig, SAP nivell bàsic i vehicle propi. S'OFEREIX: Contracte temporal de 6
m amb possibilitat d’indefinit, jornada completa 40 h/set, de dl. a dv. de
8-13 h i de 15-18 h. Sou a convenir. INCORPORACIÓ IMMEDIATA.

261744

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
objectius), 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 complir 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 IMMEDIATA

261621

INFERMER/A - Residència de gent gran - Sant Llorenç d'Hortons REQUISITS: Títol d'Infermeria, català i castellà nivell alt, vehicle propi.
S'OFEREIX. Contracte indefinit, jornada completa, horari (matins) i sou a
concretar, INCORPORACIÓ IMMEDIATA.

261592

Venedor/a-Comercial - Empresa - Rodalies de Vilafranca del Penedès Nous, seguiment i manteniment dels clients ruta assignada. Assessorar
segons necessitats, gestió comandes, informar promocions, campanyes i
nous productes. Recollir possibles incidències. Cobrament i devolucions.
Participar activament reunions equip. Compartir propostes i
experiències. REQUISITS: FP I i experiència (mínima 3 anys) en l'ús de
tecnologies mòbils, castellà, català nivell alt i es valorarà altres,
ofimàtica, permís de conduir.

261575

Dependent/a de botiga d'electrònica (telefonia, etc.) - Vilafranca del
Penedès - REQUISITS: Tenir de 18 a 29 anys (contracte de formació),
formació secundària, català i castellà i informàtica alts. S'OFEREIX:
Contracte de formació, jornada completa o parcial de dilluns tarda a
dissabtes tarda, 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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261530

ENCARREGAT/DA DE MAGATZEM i TRANSPORTISTA AMB CARNET C i
ADR - Empresa de les rodalies de Vilafranca del Penedès - REQUISITS:
Tenir permís de conduir i ADR, català i castellà parlats correctament.
S'OFEREIX: Contracte indefinit amb període de prova, jornada completa
partida, de dilluns a divendres. Sou a convenir i INCORPORACIÓ
IMMEDIATA.

261439

NETEJA I AUXILIAR DE CUINA - CASA DE COLÒNIES - Rodalies de
Vilafranca del Penedès - Neteja de les instal·lacions, cuina habitacions,
menjadors i auxiliar de cuina. REQUISITS: Vehicle propi, català i castellà
bàsics, carnet de manipulació d'aliments. S'OFEREIX: Contracte temporal
(inicialment 6 mesos i amb la possibilitat d'indefinit), jornada completa,
horari partit, de dilluns a diumenge amb els dies festius corresponents.
Sou a convenir. INCORPORACIÓ IMMEDIATA.

261220

PERRUQUER/A - Vilafranca del Penedès - REQUISITS: Tenir formació i/o
experiència (3 anys mínim), de 18 a s9 anys (contracte de formació),
català i castellà. S'OFEREIX: Contracte de formació, de dimarts a
dissabtes, jornada completa, horari i sou a convenir, INCORPORACIÓ
IMMEDIATA.

261204

ADMINISTRATIU/VA I ATENCIÓ AL CLIENT - Empresa de les rodalies de
Vilafranca del Penedès - REQUISITS: Formació i/o experiència (mínim 1
any) administrativa, ofimàtica avançada, català nivell C i castellà alt, i es
valorarà anglès (nivell mig) i vehicle propi. S'OFEREIX: Contracte indefinit
amb període de prova d'un any, jornada completa de dilluns a divendres,
horari partit de 9 a 14 h i de 16 a 19 h. Sou a convenir. INCORPORACIÓ
IMMEDIATA.

261124

RENTAPLATS - Restaurant de les rodalies de Vilafranca del Penedès REQUISITS: Tenir experiència, però no és imprescindible. Català i castellà
bàsics. Vehicle propi. S'OFEREIX: Contracte temporal a temps parcial,
divendres (4 h), dissabte i diumenge de 10 a 16:30 h., sou a convenir.
Incorporació immediata.

260696

CUINER/A - Brasa i cuina de pagès - Restaurant de les rodalies de
Vilafranca del Penedès - REQUISITS: Formació de cuina professional o
tècnic/a de cuina i gastronomia i/o experiència (a partir de 5 anys,
demostrables), català i castellà, vehicle propi per anar a la feina.
S'OFEREIX: Contracte inicial temporal (3 mesos), jornada completa,
horari aprox. de 4 dies a la setmana de 8 a 16 h i dv. i ds. de 20:30 fins al
final del servei. sou a convenir. Inici: 1-5-18.

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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260603

MECÀNIC/A OFICIAL DE 1a DE MAQUINÀRIA PESADA I VEHICLES
INDUSTRIALS (Camions, grues, maquinària pesada, excavadores, etc.)
Taller de Vilafranca del Penedès - REQUISITS: Es valorarà formació de
mecànica i experiència. Català i castellà. Permís de conduir B. S'OFEREIX:
Contracte indefinit amb període de prova. Jornada completa. Horari i sou
a convenir. INCORPORACIÓ IMMEDIATA.

260373

PEÓ AGRÍCOLA - TEMPORDA D'ESPORGAR LA VINYA - Zona Alt Penedès.
TASQUES: Peó agrícola per a la campanya d'esporgar la vinya. REQUISITS:
Indispensable tenir experiència en l'activitat concreta d'esporgar,
disponibilitat de mobilitat, carnet de conduir i es valorarà disposar de
vehicle propi. Català i Castellà entès i parlat. S'OFEREIX: Contracte per
obra i servei (maig i juny), jornada completa i horari partit. Sou segons
conveni.

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

