OFERTES DEL 11 OCTUBRE 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
Número de oferta

Tasques a desenvolupar
EDUCADOR/A O INFORMADOR/A JUVENIL - Vilafranca del Penedès.
TASQUES: suport en l'atenció als joves de la Vila, elaboració de fitxes
informatives, difusió d'informació, organització d'espais, suport en
activitats juvenils, etc.REQUISITS: joves menors de 30 anys residents
a Vilafranca del Penedès. Formació universitària de l'àmbit social,
pedagogia, sociologia, etc. Català i Castellà alt. Valorable carnet de
monitor de lleure. INSCRITS AL SOC I A GARANTIA JUVENIL. HORARI:
271808 contracte en pràctiques de 6 mesos de dill a div de 08h a 15h.
2TÈCNICS/ES DE MARQUÈTING - Vilafranca del Penedès TASQUES:
Suport en la realització d'un pla de màrqueting, comercialització de
serveis, campanyes de difusió i captació de clients/usuaris, realització
de base de dades, gestió de xarxes socials,elaboració de pòsters,
anuncis, butlletins, etc.REQUISITS: joves menors de 30 anys residents
a Vilafranca. Formació universitària en publicitat o CFGM o CFGS en
l'àmbit de turisme, màrqueting, etc. INSCRITS AL SOC I A GARANTIA
JUVENIL. HORARI: contracte en pràctiques de 6 mesos. 8h a 15h de
271803 dilluns a divendres.

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

OFERTES DEL 11 OCTUBRE 2018

2 MONITOR/ES O EDUCADORS/ES AMBIENTALS - Vilafranca del
Penedès TASQUES: Campanyes de sensibilització, diagnòstic de
mercats, residus, propostes de recollida selectiva, suport a Promoció
Econòmica, etc. REQUISITS: joves menors de 30 anys residents a
Vilafranca. Formació universitària en àmbit de ciències ambientals o
educació. Valorable carnet de monitor de lleure. Català i Castellà alt.
INSCRITS AL SOC I A GARANTIA JUVENIL. HORARI: contracte de 6
271799 mesos en pràctiques, 08h a 15h.
1 DOCENT - Vilafranca del Penedès. TASQUES: docència de
competències clau i transversals en diferents programes
(comunicació, matemàtiques, TIC, etc). Seguiment dels alumnes,
suport als tutors, etc. REQUISITS: Llicenciatura o Grau en educació
primària /educació especiaL o similar. Tenir menys de 30 anys.
INSCRITS AL SOC I A GARANTIA JUVENIL. Residir a Vilafranca.
271722 CONTRACTACIÓ 6 MESOS EN PRÀCTIQUES GARANTIA JUVENIL.
ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA - Programa CASA d'OFICIS : 6 mesos de
formació en l'àmbit sociosanitari+ 6 mesos de contractació.
REQUISITS OBLIGATORIS: joves entre 16 i 24 anys, residents al Barri
de l'Espirall de Vilafranca del Penedès. Tenir el títol de graduat en
ESO o superior. IMPORTANT està inscrit al SOC. Català i Castellà nivell
271715 mig. HORARI: inici Desembre 2018 de 08:00h a 15:00h.
MAGATZEM / REPARTIDOR - Vilafranca del Penedès. TASQUES:
tasques de repartiment de productes i gestió de magatzem. Reposició
d'estocs, organització, comandes, etc. REQUISITS: carnet de conduir i
vehicle propi, formació de batxillerat, valorable carnet de carretoner i
experiència en l'ocupació. HORARI: jornada complerta de 40h
271625 setmanals.INCORPORACIÓ IMMEDIATA.
ADMINISTRATIU/VA - Les Cabanyes. TASQUES: Control de qualitat,
registres i control de la norma ISO9001/2015, suport a l'àrea
d'administració (entrada de comandes, albarans, registres...), atenció
telefònica, gestió d'estocs del taller, prevenció de riscos laborals, etc.
REQUISITS: formació administrativa de CFGM o FP , català, castellà i
anglès nivell alt. Bon domini informàtic i experiència en l'ocupació.
Carnet de conduir i vehicle propi.HORARI: Dilluns a divendres de
08:00 a 13:00h a ampliar durant el llarg del contracte fins a les 40h
271617 setmanals.INCORPORACIÓ IMMEDIATA
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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
271514 valorat. Ofimàtica nivell alt (sistema AS400), vehicle propi.
INFERMER/A -Vilafranca. Elaborar el Pla d'atenció d'infermeria (PAI).
Participar en les sessions interdisciplinàries . Fixar objectius en relació
a l'estat de salut i de l'autonomia funcional. Afavorir la integració dels
familiars Aplicar les tècniques pròpies d'infermeria. Seguiment de la
medicació i dels tractaments prescrits pel professional mèdic.
Programació i l'organització de les tasques assistencials i
administració dels medicaments. Establir la comunicació interna.
Avaluació continuada de les necessitats bàsiques de les
271508 persones.Potenciar mesures preventives i d'educació sanitària.
SUPLÈNCIA DE NETEJA d'oficines - Pol. Ind. Sant Pere Molanta REQUISITS: Experiència mínima de 6 mesos, català i castellà nivell
mig, imprescindible vehicle propi. S'OFEREIX: Contracte temporal per
suplències, jornada parcial, de dilluns a divendres, horari de 8 a 13h,
271478 sou segons conveni.
DISSENYADOR/A - Vilafranca del Penedès TASQUES: Disseny de
cuines sobre planell. REQUISITS: Estudis de disseny i/o experiència.
Català i/o castellà. S'OFEREIX: Mitja jornada (4h dia) a concretar.
271370 INCORPORACIÓ IMMEDIATA
DEPENDENT/A DE BOTIGA DE MATERIAL ELECTRÒNIC I MAGATZEM Vilafranca del Penedès. TASQUES: col·locació de material a la botiga,
comandes, embalatge de material, càrrega i descàrrega a magatzem,
atenció al client a botiga, etc. REQUISITS: Català i castellà alt, bon
nivell d'informàtica, perfil jove entre 18 i 30 anys, valorable
experiència en tasques similars, carnet de conduir i vehicle propi.
HORARI: horari comercial de dilluns tarda a dissabte tarda.
271361 INCORPORACIÓ IMMEDIATA. Contracte indefinit
APRENENT de FORNER (joves entre 18 i 25 anys) - Vilafranca del
Penedès. TASQUES : elaboració de pans, galetes, pastissos i altres
productes de forneria. REQUISITS: català i castellà alt, valorable
formació relacionada amb l'àmbit, carnet de conduir i vehicle, alta
motivació i interès per aprendre un ofici. HORARI: torns intensius,
271322 disponibilitat. INCORPORACIÓ IMMEDIATA.
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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
271320 divendres, sou segons conveni. INCORPORACIÓ IMMEDIATA.
FUSTER - Olèrdola TASQUES: Treball de fusteria, tall de fusta
seccionadora, muntatge de mobles, cantejar peces de mobles. Tall de
fusta amb fresadora de control numèric. Muntatge de mobles
comercials, mostradors, calaixeres, vitrines ...REQUISITS: Cicle
Formatiu de Grau Superior/ FP2 Fusteria/Ebanisteria obligatori. Cinc
anys d'experiència en posició similar obligatori. Cotxe obligatori amb
disponibilitat per viatjar per muntar mobles amb o sense pernocta.
Imprescindible que visqui aprop de la feina. Català i castellà nivell Alt
271173 obligatori.
CONTROL D'ACCÉS - Sant Cugat Sesgarrigues.TASQUES:Control
d'accessos en empresa, Atenció telefònica, control de vehicles,
entrades i sortides, etc. Comprovar identificacions i accessos,
comprovació de portes, recintes, etc. REQUISITS: català i castellà,
informàtica nivell mig, carnet de conduir i vehicle obligatori per
accedir a l'empresa, valorable experiència en lloc similar.HORARI: Dill
271169 a div de 16h a 19h - 15hores/setm. (281 euros + 2 pagues)
Personal de magatzem/repartiment - Empresa de les rodalies de
Vilafranca del Penedès - Preparació de comandes, manteniment del
magatzem, càrrega/descàrrega de productes, repartiment amb
furgoneta. REQUISITS: Educació secundària, català i castellà, Word i
Excel (nivell mig), permís de conduir B i vehicle propi, força física i
atenció al client, resistència a les baixes temperatures (càmeres
frigorífiques) S'OFEREIX: Contracte temporal (1 any) amb possibilitat
d'indefinit, jornada completa, de dilluns a divendres, de 8:30 a 13:30
271080 h i de 15 a 18 h. Sou a convenir. Incorporació immediata.
DEPENDENT/A D'ADMINISTRACIÓ DE LOTERIA - Vilafranca del
Penedès - CAL TENIR: Experiència mínima d'un any, idioma català i
castellà (nivell alt), informàtica bàsica, vehicle propi i perfil comercial.
IMPORTANT bon domini de matemàtiques i experiència en lloc
similar. S'OFEREIX: Contracte indefinit , mitja jornada, horari tarda,
de 17:00 a 20:00 h, de dilluns a divendres, sou a convenir.
271042 Incorporació immediata.
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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
270771 estable a l'empresa. INCORPORACIÓ IMMEDIATA.
CUINER/A AMB TASQUES DE CAMBRER/A - Vilafranca del Penedès.
TASQUES: Cuina bàsica i servei de barra, de taules, atenció al client...
REQUISITS: Experiència demostrable, Català i castellà obligatori.
Carnet de manipulació d'aliments obligatori. S'OFEREIX: Horaris a
convenir, amb disponibilitat caps de setmana, mitja jornada.
270735 INCORPORACIÓ IMMEDIATA.
Conductor/a de camió trailer amb carnet de conduir B i C+E Guardiola de Font Rubi - Zona del Vallès Occidental i Oriental per
repartiment - REQUISITS: Tenir experiència (mínima d'un any) en
conducció de camions, català i castellà, vehicle propi. S'OFEREIX:
contracte temporal amb possibilitat d'indefinit, jornada completa,
horari de 7 a 19 h de dilluns a divendres. Sou a convenir i
270598 INCORPORACIÓ IMMEDIATA.
FERRER -SOLDADOR D'INOXIDABLE - Vilafranca del Penedès.
TASQUES: Tasques de soldadura i forja en empresa de maquinària
agrícola. Tot tipus de treball i arrenjaments amb metall i acer
inoxidable. REQUISITS: persona de més de 30 anys d'edat i amb
experiència demostrable en l'ocupació, valorable formació
relacionada en l'àmbit. Català i Castellà alt, carnet de conduir i
vehicle propi. HORARI: dill a div de 08:00h a 13:00h i de 15:00h a
270566 19:00h. Contracte indefinit. Incorporació immediata.
ELECTRICISTA - Zona Alt Penedès i Garraf- TASQUES: muntatge,
manteniment i reparació d'instal·lacions elèctriques. REQUISITS:
formació de CFGM o similiar relacionada amb l'àmbit de l'electricitat,
es valorarà experiència professional en el sector, carnet de conduir i
vehicle propi, Català i Castellà alt i coneixements d'informàtica.
HORARI: torns de matí i tarda i ocasionalment de nit. Zona de treball
270335 Alt Penedès i Garraf. Contracte temporal amb possibilitats d'indefinit.
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APRENENT/A de Serralleria - Alt Penedès. TASQUES: jove aprenent/a
per ofici de serralleria, instal·lació i reparació de portes
automàtiques. REQUISITS: vehicle per desplaçar-se fins
l'empresa,català i castellà alt, no és necessària experiència, ganes
d'aprendre i formar-se en un ofici. HORARI: mitja jornada 20h
270174 setmanals de dill a divendres. Incorporació immediata.
COMERCIAL d'assegurances - Vilafranca del Penedès. TASQUES:
informació, assessorament i venta d'assegurances. Orientació als
clients, actualització de serveis, cartera de productes, etc. REQUISITS:
Nivell de formació mig, Català i Castellà alt, Ofimàtica nivell mig, no
necessària experiència. Formació a càrrec de l'empresa. HORARI:
jornada complerta de dilluns a divendres. CONTRACTE MERCANTIL
270109 (sou fixa base + comissions)
TELEOPERADOR/A - La Granada. TASQUES: teleoperador/a comercial
de venta de vins i caves. Atenció telefònica, assessorament als clients
sobre els productes, atenció a sol·licituds, etc.Formació a càrrec de
l'empresa.REQUISITS: carnet de conduir i vehicle propi, català i
castellà alts,informàtica a nivell mig. Valorable formació comercial i/o
administrativa i experiència en el sector de vendes. HORARI: torns de
270108 tarda de 15:00h a 19:00h, jornada parcial.
GUIA ENOTURISME per bodegues- Zona Alt Penedès i Garraf.
TASQUES: acompanyament i guia turístic a les bodegues, explicació
del procés del vi, maridatges, tasts, informació i presentacions, etc.
REQUISITS: Formació relacionada amb l'àmbit de Turisme, català i
castellà alt i Anglès a nivell mig (First).Valorable francès i alemany.
Valorable experiència en tasques similars.Carnet de conduir i vehicle
270105 propi necessàri. HORARI: Caps de setmana i festius horaris matins.
COORDINADOR/A ACADÈMIA - Vilafranca del Penedès. TASQUES:
Coordinar i donar suport a l'equip de professors, supervisar la
correcta aplicació de la metodologia i fer seguiment del
desenvolupament i progrés de l'alumne. REQUISITS: Estudis:
Llicenciatura i/o Enginyeria/ Grau en Educació Infantil/ Educació
Primària/ Traducció i interpretació/ Estudis anglesos/ Pedagogia +
gestió. Dos anys d'experiència en una ocupació similar. Carnet de
conduir i cotxe valorable. Informàtica : Word, Excel i Xarxes Socials
269931 avançat. Idioma Anglès nivell Alt/ Advanced/ C1.
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INSTAL·LADOR/A DE CABLES Alt Penedès. TASQUES: Passar cables de
fibra a les vivendes i fer la programació d'un equip. REQUISITS:
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
269681 setmanals.INCORPORACIÓ IMMEDIATA.
AJUDANT/A PERRUQUERIA - Rodalies de Vilafranca del Penedès
TASQUES:rentar caps, preparar tints, recollir, neteja, assecats, etc.
REQUISITS: tenir formació mínima en perruqueria,valorable
experiència.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.
269675 INCORPORACIÓ IMMEDIATA.
TELEOPERADOR/A per empresa de comercialització de productes de
Cosmètica Natural - Vilafranca del Penedès. TASQUES: atenció
telefònica centraleta de l'empresa, assessorament comercial als
clients, distribució de trucades, gestió de sol·licituds, reclamacions,
etc. REQUISITS: persona amb experiència en el sector, formació
comercial o administrativa, català i castellà i valorable anglès nivell
mig. Carnet de conduir i vehicle propi. HORARI: de 10:00h del matí a
19:00h de la tarda (jornada partida 1h i mitja per dinar). Incorporació
269652 immediata.
Assistent/a domiciliari/ària INTERN/A tenint cura d'una persona
semi dependent i una altre autònoma. - Domicili a Vilafranca del
Penedès. Alimentació, medicació, acompanyament, higiene personal,
neteja i cuina - REQUISITS: Formació i/o experiència, català i/o
castellà, disponibilitat immediata. S'OFEREIX: jornada completa
269235 interna, festa setmanal i sou a convenir. INCORPORACIÓ IMMEDIATA
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