Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter
C/ Ciutadans, 11 17004 Girona
Tel: 972 20 17 37 Fax: 972 41 07 97

PERFIL PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN OPERARI PEL DEPARTAMENT
DE BRIGADES DE MANTENIMENT DE PLANTA I CENTRALS

1. Justificació de la necessitat de contractació.
L’equip de manteniment de la Planta i Centrals està format per 5 operaris que
realitzen tot tipus de feines de manteniment tant preventiu com correctiu. A
més, aquest personal està format per poder substituir al personal de torn de la
planta en cas de baixes o vacances.
Degut a l’evolució en equipaments tant a la ETAP com a les centrals, es
proposa de contractar un operari per l’equip de manteniment per cobrir les
necessitats del manteniment preventiu-correctiu, les substitucions del personal
de planta i els retens d’avaries del servei.

2. Especificacions del lloc de treball de cara a la recerca de
candidats.
LLOC DE TREBALL:
-

Operari per brigada d’explotació en el departament de manteniment de
Planta i Centrals, de categoria laboral 2A, segons conveni.
Feines de manteniment preventiu i correctiu tipus elèctric, mecànic, de
paleteria, de jardineria, de pintura, etc....
Horari de 8:00 h a 13 h i de 15 h a 18:00 h (s’adaptarà a les necessitats
del Servei).
Disposició a realitzar retens per avisos de incidències en la Planta o
Centrals, fora de l’horari laboral.
Disposició a realitzar retens per substitució del personal de planta en cas
de baixes o vacances.
Contracte laboral dins conveni del sector.

REQUERIMENTS:
-

Nacionalitat Espanyola o amb permís de residència.
Formació a nivell de cicles formatius en electricitat o electrònica
No tenir malalties o defectes físics que impedeixin la realització de les
tasques requerides.
Disposat a treballar en equip.
Disposar de carnet de conduir classe B.
Tenir experiència bàsica en feines relacionades en manteniment
preventiu i correctiu del tipus esmentat.
Esperit de servei a les persones, amb tracte afable i correcte envers els
clients

CONTACTE:
Ramon Gasull Font – Cap de PLANTA
972 201737- 972 440067
rgasull@aiguesdegirsst.com

