
OFERTA DE TREBALL: PERSONAL DE MANTENIMENT 

CODI OFERTA: 
 

09 2021 24349 

CATEGORIA: 
 

ELECTRICISTES DE MANTENIMENT I REPARACIÓ, EN 
GENERAL 

DEPARTAMENT 
 

Residència avis i àvies. 

LLOCS DE TREBALLS OFERTATS: 1 

TERMINIS: 
 

Presentació de sol·licituds fins el 12/01/2022 
 

FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL:  Funcions en relació a les instal·lacions tècniques i els 

protocols establerts   

• Actuar i donar resposta a les incidències i avaries 

produïdes en el dia a dia dels centres, d’acord amb el pla 

de manteniment correctiu establert, com poden ser avaries 

en instal·lacions elèctriques, de fontaneria, de 

climatització, de gasos medicinals, de protecció contra 

incendis, de la xarxa de sanejament, del mobiliari dels 

centres o dels mateixos edificis, així com de tot 

l’equipament d’electromedicina i utillatge mèdic.  

• Executar les tasques establertes en el protocol de 

manteniment preventiu, necessàries per minimitzar el 

nombre incidències i avaries dels equips, les instal·lacions i 

l’edifici en general. b) Funcions en relació a l’actitud, el lloc 

de treball, els equips i les instal·lacions  

• Portar a cap de manera proactiva en cadascuna de les 

actuacions de manteniment realitzades, un procediment 

d’anàlisi predictiu continu sobre les instal·lacions, els 

equips, els béns i tot l’edifici en general, que permeti 

detectar indicis de possibles incidències o avaries futures, 

per tal de poder actuar, si s’escau, abans de que aquestes 

es produeixin.  

• Donar resposta a totes les necessitats tècniques que 

sorgeixin a partir de l’activitat diària   

• Mantenir una actitud proactiva enfront de totes les tasques 

diàries relatives amb el lloc de treball, ja siguin 

programades o sobrevingudes.  

• Vetllar en tot moment per la conservació i el correcte 

funcionament de les instal·lacions, dels equips, dels béns i 

dels edificis.  

• Vetllar en tot moment per l’ordre i la higiene en el taller de 

manteniment i en el lloc de treball en general.  

• Vetllar en tot moment per l’ordre i la conservació de les 

eines i els equips de manteniment.  

• Donar compliment en tot moment a les mesures de 

seguretat en el treball, utilitzant els EPIs necessaris en cada 

espai i per cadascuna de les actuacions a realitzar.  

http://www.fussmont.cat/wp/wp-content/uploads/2019/02/SOL.LICITUD.pdf


• Donar compliment en tot moment a les mesures de 

seguretat i d’higiene establertes, tant a nivell personal com 

relacionades  

REQUISITS : • CFGM o FP1 en instal·lacions elèctriques, electròniques o 
automatismes.  

• DNI.  
• Currículum.  
• Nivell B de català o equivalent. En cas que no es pugui 

acreditar es valorarà a l´entrevista 
• Persones en situació de desocupació durant sis mesos en un 

període de 18 mesos, de forma continuada o no i inscrites 
al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants 
d'ocupació no ocupades (DONO). 

• Acreditar certificació consistent a no haver estat 
condemnat per sentència ferma en algun dels delictes 
previstos a la LOPJM 

 
DURADA DEL CONTRACTE: 
 

12 MESOS 

HORARI 
 

Mati / tarda 

RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL 
 

Retribució bruta anual: Segons Conveni 

DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT: Els candidats hauran de superar l’entrevista personal. 
 

1. Entrevista personal ( puntuació màxima: 10 punts ). 
 

OBSERVACIONS: Els interessats hauran d’inscriure’s al SOC detallant 
l’identificador de l’oferta. 09 2021 24349 

 


