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Referència Ocupació Població

SEAJ3111 NETEJADOR/A Valls

CD3110 DEPENDENTS/ES Província Tarragona

C3107 OFICIAL 1a PALETA Valls

IFMS3106 OFICIAL 1a FUSTER Alcover

SEAJ3105 NETEJADOR/A Valls

SEAJ3104 PERSONAL DE NETEJA Valls

ITPC3099 MAQUINISTES DE CONFECCIÓ Alcover

ASSS3093 TREBALLADORS/ES FAMILIARS Conca de Barberà

ASSS3092 AUXILIARS DOMÈSTICS Conca de Barberà

RIME3087 PINTOR/A INDUSTRIAL La Selva del Camp

C3079 APRENENT DE PINTOR/A Valls

ARO3075 ELECTROMECÀNIC/A Valls

Per a més informació del llistat d’ofertes de l’IMDL Vallsgenera podeu adreçar-vos 
presencialment a l’edifici de Casa Caritat en el nou horari de 9 a 10 hores de dilluns a 

divendres o consultar a l’apartat feina les ofertes de treball a la pàgina web www.vallsgenera.
cat . Per accedir als processos de selecció de les ofertes publicades s’ha d’estar inscrit 

prèviament a la borsa de treball de l’IMDL Vallsgenera.
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“A Vallsgenera  
seguim al teu costat”

Les tècniques del Servei d’Aco-
llida i Orientació  de Vallsgenera 
atenen a les persones, de manera 
individualitzada, per resoldre’n les 
consultes laborals i formatives.

Els recursos que s’ofereixen 
són: l’alta a la borsa de treball mu-
nicipal, informació i inscripció a 
les sessions informatives dels cur-
sos de formació ocupacional, orien-
tació laboral i acompanyament en 
la recerca de feina. 

Per ser atès, cal demanar CITA 
PRÈVIA, a través de: 

OPCIÓ 1: 
Presencialment, a recepció de 

l’entitat.

OPCIÓ 2: 
Per telèfon, trucant al 977 612 

010 extensió 2 «orientació i feina».

OPCIÓ 3: 
Per correu electrònic a l’adreça 

vallsgenera@valls.cat
També està disponible el servei 

d’informació i inscripció a les ofer-
tes laborals, de dilluns a divendres, 
de les 9 a les 10 h, en què s’atén per 
ordre d’arribada.

Cal recordar que per la situa-
ció actual, per ser atès en aquests 
serveis, cal complir les normes hi-
gièniques i portar mascareta per 
entrar en el recinte.


