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

CONVOCATÒRIA DE PROCÉS SELECTIU DE TÈCNIC PEL DEPARTAMENT D’OFICINA TÈCNICA
(TÈCNIC D’AIGUA POTABLE I TÈCNIC DE SANEJAMENT)

LLOC DE TREBALL:

Tècnic per a l’Oficina Tècnica del Servei (categoria laboral Grup 4)
TASQUES:
-

Redacció de projectes i memòries valorades d’aigua potable i sanejament
Confecció de pressupostos d’obres, escomeses i treballs diversos d’aigua potable i sanejament
Confecció i seguiment de Plans de Seguretat i Salut Laboral i la seva total tramitació (projecte, estudi bàsic,
pla, obertura centre de treball, Coordinació en fase de projecte i d’execució de les obres,...)
Visites d’obres
Coordinació de l’oficina tècnica
Elaboració de bases per a licitacions d’obres, subministraments i serveis
Redacció d’informes del servei d’aigua potable i sanejament
Coordinació i manteniment de les Normes ISO 9001 i 14001
Control de magatzem: comandes, proveïdors, tarifes, estocs, inventaris,...

CONDICIONS:
-

Horari de 8 h a 15 h i dilluns i dimecres de 16 h a 19:00 h (en cas de d’urgències s’adaptarà a les necessitats
del Servei).
Contracte laboral dins conveni del sector.

REQUERIMENTS:
-

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.
Disposat a realització de retens periòdics fora de l’horari laboral.
Tenir experiència bàsica en les tasques descrites anteriorment.
Esperit de servei a les persones, amb tracte afable i correcte envers els clients.
Estudis a nivell de Grau en Enginyeria, Enginyeria Tècnica, Aparellador o Arquitecte Tècnic, o equivalent en
l’àmbit tècnic o científic.
Estar col·legiat en el corresponent col·legi professional.
Es valorarà disposar del títol de Tècnic Superior de Prevenció de Riscos Laborals i de Coordinador de
Seguretat i Salut.

CONTACTE:
Josep Pere Díaz,
Cap del Departament d’Explotació
Tel: 972 20 17 37 - Fax: 972 41 07 97
E-mail: jpdiaz@aiguesdegirsst.com

