L’IRTA és un institut de recerca agroalimentària pioner a Catalunya, fundat l’any 1985,
amb un capital humà de més de 800 persones que desenvolupa les seves activitats
amb una clara vocació de servei públic. Disposa de 12 centres de treball i 20 ubicacions.

Lloc vacant : Auxiliar tècnic tècnica de manteniment per al centre de Torre Marimón
Referència: 34/19
Àrea de treball: Serveis corporatius de proximitat de Torre Marimon
Localitat: Torre Marimon – Caldes de Montbui (Barcelona)
Jornada: Completa de 37,5h setmanals en horari de matí i tarda.
Nivell: 3.1 de l’escala de suport de l’IRTA.
Retribucions : 19.921,64€ bruts anuals
Durada del contracte: Contracte laboral temporal d’un any amb possibilitat de
continuïtat.
Funcions específiques del lloc de treball:
-

-

-

-

Realitzar el suport necessari al responsable de manteniment per portar a terme
el pla de manteniment preventiu seguint les instruccions marcades del seu
superior, els procediments establerts, les directrius dels fabricants, i les
normatives tècniques.
Realitzar i/o col·laborar en la realització de les tasques de manteniment preventiu
i correctiu de les instal·lacions, infraestructures, maquinària, aparells i edificis del
centre seguint les fitxes de manteniment i les instruccions del seu superior.
Realitzar tasques bàsiques de manteniment de vehicles, maquinària agrícola i
de jardineria.
Donar suport als industrials que realitzin tasques de manteniment, reparació o
nous muntatges al centre.
Realitzar la presa de mesures dels comptadors del centre.
En absència o vacances del responsable de manteniment, recepció i solució
d’incidències. Tramitar les incidències més importants als industrials externs en
cas necessari.
Donar suport al responsable de manteniment en cas d’urgències.

Requisits :
-

Formació professional de grau mig en instal·lacions elèctriques i automàtiques, o
similar.
Experiència provada.
Carnet de conduir tipus B.
Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari.

Mèrits específics:
-

Titulació superior a la requerida especialment en formació professional de grau
superior dintre de l’àrea relacionada, batxillerat, experiència provada en llocs
similars.
Construcció i desconstrucció metàl·lica
Coneixements en normativa de prevenció de riscos laborals.
Experiència en treballs amb soldadura.
Experiència en tasques de manteniment.
Coneixements en sistemes d’eficiència energètica.

-

Competències/Habilitats:
-

Capacitat de treball en equip i entorns multidisciplinars.
Flexibilitat i adaptació.
Iniciativa.
Actitud responsable.
Organització i planificació de la feina.
Orientació a l’ordre i a la qualitat en la feina.

Inscriu-te a l’oferta des de la nostra Borsa de Treball a http://www.irta.cat/caES/Persones/TreballarIrta/ (obrir l’enllaç directe) fins el dia 29 d’octubre de 2019
(inclòs). Cal adjuntar una carta de motivació al currículum
Política d’integració : reserva de la plaça en un primer torn al personal amb discapacitat.

Calendari de selecció pel procés referencia ref. 34/19 Auxiliar tècnic tècnica de manteniment per al centre
de Torre Marimón
29 dies
Publicació i difusió de la plaça ofertada: web de l’IRTA, xarxes
socials.
2 dies laborables següents
Enviament dels CV pre-seleccionats aptes al Comitè de
Selecció pel seu estudi.
Enviament mail informatiu als CV no aptes per continuar en el
procés.
5 dies laborables següents
Celebració del Comitè de Selecció:
. Entrevista als candidats aptes seleccionats.
. Enviament mail informatiu als CV aptes que han estat
descartats pel Comitè de Selecció per continuar en el procés.
. Acta Comitè de Selecció amb el candidat seleccionat i els
motius pels quals s’han descartat els candidats finalistes
entrevistats.
. Enviament mail informatiu als CV aptes entrevistats no
seleccionats.
5 dies laborables següents
Enviament a Recursos Humans de la documentació oficial
necessària per el contracte de treball, i coordinació en
l’establiment de la data inici del contracte.
Novembre 2019
Inici del contracte (aproximadament)

