Les persones interessades poden contactar a la Borsa de Treball de Sant
Jaume dels Domenys (Casa de Cultura, carrer de la Germanor, 8, de
dilluns a dijous de 16.00 a 19.30 h i divendres de 16.00 a 18.00 h) o al
web de la Xarxa d’Ocupació del Baix Penedès
(http://www.xarxaocupaciobp.cat/)
Aquest llistat s’actualitza diàriament.
Sempre que una oferta romangui publicada voldrà dir que el procés de
selecció està obert.

Oferta 65C 2 Operaris/àries de producció (del 30.07.19)
Per a empresa del sector de la indústria manufacturera de l'Arboç
Funcions (entre altres): operacions de empaquetat manual,
realitzar el procés de verificació del compliment dels paràmetres de
qualitat, realitzar tasques de manteniment preventiu, vigilar el
compliment de les mesures de prevenció i ús d'equips i instal·lacions de
protecció individuals o col·lectives, així com de les seves pròpies
denunciant aquells riscos que es detectin.
Horari: Torns de matí, tarda i nit (torn rotatiu)
Jornada laboral: completa
Tipus de contracte: eventuals per circumstàncies de la producció amb
possibilitats de continuïtat
Sou orientatiu: segons conveni
Incorporació: setembre
Formació reglada: imprescindible tenir acreditació de formació en FP1/
FP2 o CFGM/CFGS
Idiomes: castellà, català
Permís de conduir: B
Vehicle propi

Oferta 64C 2 Maquinistes
(del 31.07.19)
Per a recollida de residus al Festival de Coma-Ruga. Dissabte 10/08 i
diumenge 11/08
Horari: torn de matí (06.00 h a 14.00 h) / torn tarda (14.00 h a 22.00 h)
Tipus de contracte: eventuals per circumstàncies de la producció
substitucions per vacances
Sou orientatiu: salari de referència 1.154,80 € bruts per 15 pagues, segons
conveni
Incorporació: immediata

Formació reglada: certificat escolaritat
Idiomes: castellà, català
Permís de conduir: B
Requisits imprescindible: carnet de conduir B

Oferta 63C 2 Peons
(del 31.07.19)
Per recollida de residus al Festival de Coma-Ruga. Dissabte 10/08 i
diumenge 11/08
Horari: torn de matí (06.00 h a 14.00 h) / torn nit (14.00 h a 22.00 h)
Tipus de contracte: eventuals per circumstàncies de la producció
substitucions per vacances
Sou orientatiu: salari de referència 1.200 € bruts per 15 pagues, segons
conveni
Incorporació: immediata
Formació reglada: certificat escolaritat
Idiomes: castellà, català
Permís de conduir: B
Observacions:
Es necessiten peons per recollida de residus al Festival de ComaRuga. Dissabte 10/08 i diumenge 11/08
Oferta de la Xarxa d'ocupació del Baix Penedès

Oferta 61C 10 Mossos de magatzem
(del 17.07.19)
Per a empresa de Santa Oliva
Funcions: etiquetat, lectura, classificació i control de productes, picking i
packing
Horari: torns de 06.00 a 14.00 h; de 14.00 a 22.00 h; de 09.00 a 17.00 h o
de 12.00 a 20.00 h
Tipus de contracte: temporal
Sou orientatiu: 8.02 €/h
Formació reglada: Títol Graduat ESO
Idiomes: castellà, català
Permís de conduir: B
Vehicle: turisme
Es requereix: disponibilitat horària a torns. Es valorarà experiència en lloc
de treball similar.

Oferta 60C Operari/ària d'automoció

(del 17.07.19)

Per a empresa de Santa Oliva
Funcions: supervisió dels assajos de maquinària de motor, prenent nota
dels paràmetres i verificació del funcionament.
Horari: de 06.30 a 14.30 h; de 14.00 a 22.00 h i de 22.00 a 06.00 h
Tipus de contracte: temporal
Sou orientatiu: 10.39 €/h
Formació reglada: Títol Graduat ESO
Idiomes: castellà, català
Es requereix:
- Formació finalitzada o en curs a l'àrea d'Automoció (mecànica,
electromecànica, manteniment de vehicles o similar)
- Disponibilitat per treballar dissabtes i diumenges.

Oferta 59C 2 Operaris/àries muntatge elèctric (del 12.07.19)
Per a empresa de l’Arboç
Funcions: muntatge elèctric i interpretació d'esquemes elèctrics
Horari: de 08.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 17.30 h
Tipus de contracte: eventuals per circumstàncies de la producció
Sou orientatiu: a convenir
Experiència: 3 anys en muntatge elèctric.
Formació reglada: títol tècnic (o CFGM)
Idiomes: castellà, català
Permís de conduir: B
Requisits:
• Cicle formatiu de Grau Mitjà Instal·lacions elèctriques
• Comprensió d'esquemes elèctrics
Valorable:
• Carnet de carretons elevadors o pont grua
• Residència a la zona
Condicions:
s'ofereix contracte temporal de 6 mesos fins a 1 any, amb possibilitat de
contractació indefinida
Retribució acord al que disposa el conveni col·lectiu de la indústria
siderometal·lúrgica de Tarragona

Oferta 58C 2 Operaris/àries màquina plegadora
Per a empresa de l’Arboç

(del 12.07.19)

Funcions: maneig de màquina plegadora, programació de maquina
plegadora CNC, interpretació de plànols mecànics
Horari: de 08.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 17.30 h
Tipus de contracte: eventuals per circumstàncies de la producció
Sou orientatiu: segons conveni
Experiència: 2 anys
Formació reglada: Títol tècnic (o CFGM)
Idiomes: castellà, català
Permís de conduir: B
Observacions: Es precisa una persona amb titulació i/o experiència en
programació de control numèric i interpretació de plànols
Requisits:
• Cicle formatiu de Grau Mitjà de mecanitzat o similar
• Comprensió i interpretació de plànols mecànics
Valorable:
• Experiència en plegadora CNC del sector metal·lúrgic
• Carnet de carretons elevadors o pont grua
• Disponibilitats horàries
• Residència a la zona
Condicions:
s'ofereix contracte temporal de 6 mesos fins a 1 any, amb possibilitat de
contractació indefinida
Retribució acord al que disposa el conveni col·lectiu de la indústria
siderometal·lúrgica de Tarragona

Oferta 57C 4 Docents pel curs escolar 2019-2020
(del 09.07.19)
Per a empresa del Vendrell
Docents per el curs escolar 2019-2020 en les especialitats de:
- Literatura, castellà, català i anglès.
- Tecnologia, matemàtiques, física, química.
- Ciències naturals, geografia, historia.
Funcions: fer formació per a nouvinguts, adults i per preparar alumnes per
les proves del GES
Horari: matins i tardes
Tipus de contracte: Obra o servei
Sou orientatiu: segons conveni
Incorporació: 12/09/2019
Experiència: 1 any
Formació reglada: Títol Batxillerat

Permís de conduir: B

Vehicle propi

Oferta 56C 4 Professors/es d'idiomes (Anglès, francès, alemany i xinès)
(del 09.07.19)
Per a empresa de Calafell
Funcions: impartir formació per a grups
Horari: tardes
Tipus de contracte: obra o servei
Sou orientatiu: segons conveni
Incorporació: 12/09/2019
Experiència: 1 any
Formació reglada: títol Batxillerat

Oferta 55C Docent d'ofimàtica i microinformàtica
(del 09.07.19)
EL VENDRELL
Places:
Funcions: formació per grups en ofimàtica i manteniment i reparació de
sistemes informàtics
Horari: matins i tardes
Tipus de contracte: fix discontinu
Sou orientatiu: segons conveni
Incorporació: 12/09/2019
Experiència: 1 any
Formació reglada: Grau
Idiomes: Català (Alt)
Permís de conduir: B
Vehicle propi

Oferta 54C Peó de Recollida de Mobles (del 09.07.19)
Per a empresa de Calafell
Horari: de 14.00 h a 20.40 h
Jornada laboral: de dilluns a dissabte
Tipus de contracte: eventual per circumstàncies de la producció Temporal
Sou orientatiu: 1.277,4 € bruts per 15 pagues
Incorporació immediata
Formació reglada: Certificat escolaritat
Idiomes: Castellà, Català
Permís de conduir: B

Requisits:
• Persona polivalent i amb bona forma física ja què en alguna ocasió
haurà de portar material pesant.
• Carnet de conduir: B1

Oferta 52C 2 Conductors/es de camió
(del 04.07.19)
Empresa de Calafell cerca 2 conductors/es de camió per a servei de
recollida de residus a Calafell – El Vendrell
Horari: Torn de matí (07.00 a 13.40 h) / torn nit (21.30 a 05.10 h)
Tipus de contracte: Eventuals per circumstàncies de la producció substitucions per vacances
Sou orientatiu: 1.400 € bruts Segons conveni
Incorporació: Immediata
Formació reglada: Certificat escolaritat
Idiomes: Castellà, Català
Permís de conduir: C
Observacions: Es necessiten conductors/ores de camió per conduir el
camió de la recollida de residus. Zona: El Vendrell o Calafell. Es valorarà
experiència en un lloc de treball similar. Requisits imprescindible: carnet
de conduir C + CAP. Contracte substitució de vacances.

Oferta 50C Electromecànic/a (del 02.07.19)
Per a empresa del Vendrell
Funcions: diagnosis cotxes i tasques d’electromecànica
Horari: de dilluns a divendres de 08.30 a 13.00 i de 15.30 a 19.00 h
Jornada laboral: intensiu: 40 hores setmanals
Tipus de contracte: durada determinada temps complet. Eventual amb
possibilitats de continuïtat
Sou orientatiu: A convenir
Incorporació immediata
Experiència: mínim 5 anys
Formació reglada: Títol Graduat Escolar
Idiomes: Català, Castellà
Permís de conduir: B
Es requereix:
• Coneixements i experiència en electromecànica.
• Imprescindible experiència i coneixement en mecànica i electrònica
de l'automòbil

Carnet de conduir i vehicle propi
Valorable:
• FP/CFGM de Electromecànica, manteniment de vehicles, automoció
o similar.
•

Oferta 48C Carnisser/a (del 27.06.19)
Per a supermercat situat a Segur de Calafell
Funcions:
Las pròpies del lloc de treball. Es realitzaran polivalències entre llocs de
treball i tasques de neteja de la zona de treball i les zones comunes.
Horari: Fix, amb torns en funció de la necessitat
Jornada laboral: completa i intensiva de dilluns a diumenge (un dia lliure
setmanal)
Tipus de contracte: durada determinada temps complet
Sou orientatiu: conveni supermercats
Formació reglada: Graduat ESO
Carnets professionals: Manipulador/a d'aliments
Idiomes: castellà, català
Requisits: experiència mínima 6 mesos

Oferta 45C 5 Mossos de magatzem (del 20.06.19)
Per a empresa de Santa Oliva
Funcions: Preparació comandes amb radiofreqüència (picking), càrrega i
descàrrega de mercaderia, gestió d'estocs, control de devolucions i control
de qualitat
Horari: Torns de matí, tarda i nit en funció de la necessitat
Jornada laboral: Intensiu: Jornada Complerta (de dilluns a divendres)
Tipus de contracte: Obra o servei obra o servei
Sou orientatiu: salari anual de referència: matí (1.800€ bruts), tarda
(1.850€ bruts) i nit (2.500 bruts)
Incorporació: Immediata
Experiència: 12 mesos
Formació reglada: FPI
Carnets professionals: Conductor/a de carretons elevadors retràctil
Idiomes: Castellà, Català
Imprescindible: Titulació FP/Batxillerat/Certificat de Professionalitat,
experiència mín. 1 any en lloc similar, permís de conduir i vehicle
Valorable: Carnets de carretons vigent

Oferta 44C Pintor/a-lacador/a a pistola (vernís)
(del 19.06.19)
Per empresa de Calafell
Horari: 8.00 h - 14.00 h i 15.30 h - 18.00 h
Tipus de contracte: Obra o servei amb possibilitats de continuació.
Sou orientatiu: Aprox. 1.250 €
Incorporació: Immediata
Formació reglada: Certificat escolaritat
Idiomes: Castellà
Permís de conduir: B Vehicle: Turisme
Imprescindible coneixements en pintura com a lacador/a amb vernís

Oferta 42C 2 Peó de taller metal·lúrgic
(del 10.06.19)
Margon, empresa de l’Arboç, metal·lúrgica de cicle complet que centra la
seva activitat en el disseny, enginyeria i fabricació de béns d'equip per al
sector ferroviari, defensa i obra pública necessitem incorporar un peó de
taller al nostre centre.
Funcions:
- Moviment i preparació de peces.
- Muntatge mecànic de peces segons plànols.
- Polit de peces d'acer inoxidable i alumini segons acabat decoratiu.
- Ordre i neteja del taller.
Horari: de 08.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 17.30 h
Tipus de contracte: durada determinada temps complet. S'ofereix
contracte temporal de 6 mesos fins a 1 any, amb possibilitat de
contractació indefinida.
Retribució d'acord amb el que disposa el conveni col·lectiu de la indústria
siderometal·lúrgica de Barcelona.
Incorporació: 17/06/2019
Formació reglada: Títol tècnic ( o CFGM)
Idiomes: Català, Castellà
Valorable:
- Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Mecanització o experiència en lloc
similar.
- Comprensió de plànols mecànics.

Oferta 41C 5 Cambrers/es

(del 04.06.19)

Càmping del Vendrell precisa 5 cambrers/es amb experiència.
Funcions:
•
S'encarregaran de la preparació de les taules, d'organitzar-les, de la
correcta disposició de les cadires i de la preparació de tot el servei
de taula.
• S'ocuparan que la vaixella, la cristalleria, la coberteria i la roba de
taula estiguin en estat òptim i preparades abans i després de cada
servei.
• Rebre els clients i els ajuda a acomodar-se en cas que sigui
necessari.
• Atendran les peticions dels clients prenent nota de la comanda i
tramitant-la al servei de barra o a la cuina de l'establiment.
• Assessoraran els clients i els informaran sobre la carta, i resoldran
els possibles dubtes que puguin tenir quant a l'oferta de
l'establiment.
Horari: jornada completa
Tipus de contracte: Eventuals per circumstàncies de la producció temporal
Sou orientatiu: 1.506,27€ mensuals bruts
Incorporació: Immediata
Experiència: 4 mesos
Formació reglada: Títol Graduat ESO
Idiomes: Castellà, Català

Oferta 40C 5 Operaris/àries de magatzem (del 29.05.19)
Per a empresa de la Bisbal del Penedès
Funcions: preparació comandes amb radiofreqüència (picking), recepció
de mercaderies, càrrega i descàrrega de camions, distribució i localització
del material al magatzem i tasques d'emmagatzematge
Horari: torns de matí, tarda i nit en funció de la necessitat
Jornada laboral: intensiu, jornada 40 h. setmanals (dilluns a dissabte)
Tipus de contracte: Obra o servei obra o servei
Sou orientatiu: 10,31 €bruts/hora 10,54 €bruts/hora (nits)
Incorporació: Immediata
Experiència: 3 mesos
Formació reglada: Títol Graduat ESO
Carnets professionals: Conductor/a de carretons elevadors retràctil
Idiomes: Castellà, Català
Imprescindible: experiència en logística mínim 3 mesos, permís de conduir
i vehicle, disponibilitat per a realitzar torns caps de setmana

Oferta 39C 5 Carretoners/eres retràctil (del 29.05.19)
Per a empresa de la Bisbal del Penedès
Funcions: Preparació comandes amb radiofreqüència (picking), recepció
de mercaderies, càrrega i descàrrega de camions, distribució i localització
del material al magatzem i tasques d'emmagatzematge, conducció de
carretons retràctils per a realitzar les tasques descrites.
Horari: Torns de matí, tarda i nit en funció de la necessitat
Jornada laboral: Intensiu, jornada 40 h. setmanals (dilluns a dissabte)
Tipus de contracte: Obra o servei obra o servei
Sou orientatiu: 10,48 €bruts/hora (diürn) i 11,73 €bruts/hora (nits)
Incorporació: Immediata
Experiència: 3 mesos
Formació reglada: Títol Graduat ESO
Carnets professionals: Conductor/a de carretons elevadors retràctil
Idiomes: Castellà, Català
Imprescindible: Carnets de carretons vigent, experiència en màquina
retràctil, permís de conduir i vehicle, disponibilitat per a realitzar torns
caps de setmana
Valorable: experiència en logística

Oferta 38C 10 Cambrers/es de pisos a Sitges
(del 24.05.19)
Hotel a Sitges cerca 10 cambrers/es de pisos per a incorporació
immediata.
Horari: de 9:00 h a 15:00 h
Jornada laboral: de dilluns a dissabte (festius rotatius)
Tipus de contracte: obra o servei
Sou orientatiu: aprox. 945 € bruts/mes
Incorporació: immediata
Formació reglada: certificat escolaritat
Idiomes: català, castellà
Observacions: 36 hores setmanals, de dilluns a diumenge amb un dia de
descans setmanal, els festius són rotatius. Es valorarà tenir experiència
com a cambrer/a de pisos a hotels.

Oferta 36C Operari/ària de producció amb discapacitat (del 21.05.19)
SANTA OLIVA

Funcions:
• Muntatge manual d'eines i accessoris per al tall i la col·locació de la
ceràmica i altres revestiments.
• Tasques auxiliars de producció
Horari: 6.00 h a 14.00 h o de 14.00 h a 22.00 h
Jornada laboral de dilluns a divendres: Torn rotatiu matí-tarda i
puntualment dissabte matí
Tipus de contracte: Durada determinada temps complet. Eventual amb
possibilitats de pròrroga
Sou orientatiu: Salari: 16.913 € Bruts Anuals
Incorporació: Immediata
Formació reglada: Títol Graduat ESO
Idiomes: Castellà, Català
Permís de conduir: B
Imprescindible: residir en zona pròxima al lloc de treball, certificat de
discapacitat, disponibilitat per a realitzar torns rotatius
Valorable: experiència en fabricació o muntatge en el sector del metall

Imprescindible: Alt nivell de comunicació. Habilitat amb les tecnologies

Oferta 12C
3 Fusters oficial de primera (del 27.02.19)
A Calafell es precisa fuster oficial de primera amb més de tres anys
d'experiència. Imprescindible dominar iInterpretació de plànols i
maquinària (esquadradora, serra de cinta, labradora i tupí)
Horari: 8.00 h - 14.00 h i 15.30 h - 18.00 h
Tipus de contracte: Obra o servei
Sou orientatiu: Aprox. 1250€
Incorporació: Immediata
Experiència: 3 anys
Formació reglada: Certificat escolaritat
Idiomes: Castellà
Permís de conduir B i vehicle propi

