Es comunica l’inici del procés de selecció per cobrir diverses vacants de:

Transports Metropolitans de Barcelona necessita incorporar places per a operaris de manteniment, en les
especialitats de mecànica i electricitat, durant el període d’estiu.

FUNCIONS PRINCIPALS:


Tasques de suport al manteniment mecànic i elèctric de material mòbil de bus.

REQUERIMENTS:







Formació acadèmica mínima requerida: titulació oficial, homologada i finalitzada, de cicle formatiu de
grau superior (CFGS)/Formació Professional de segon grau (FPII) en branques tècniques
d’electricitat, electrònica, automoció/mecànica o electromecànica de vehicles.
Al llarg del procés s’haurà d’acreditar la titulació de manera oficial.
Imprescindible aportar experiència professional en tasques iguals o similars a les descrites, o haver
fet i superat pràctiques DUAL de les especialitats sol·licitades dins de la nostra empresa. Al llarg del
procés s’haurà d’acreditar de manera oficial.
Disponibilitat horària per treballar en diferents torns (matí, tarda o nit), inclosos els caps de setmana,
festius oficials i a diversos centres de treball.
Condicions psicofísiques necessàries per complir les exigències pròpies del lloc de treball.

S’OFEREIX:





Tipus de contracte: temporal.
Contractació al 100% de la jornada durant algun dels períodes següents:
o Tot l’estiu (mesos de juny, juliol, agost i setembre)
o Només durant el mes d’agost
Retribució segons conveni: nivell professional grup B, nivell 6 (operari manteniment material mòbil
segons el lloc que correspongui).

Les persones interessades han d’enviar la seva candidatura mitjançant el web de TMB (www.tmb.cat),
apartat “Forma’t i treballa amb nosaltres”, oferta “Operaris de manteniment de material mòbil de Bus”,
adjuntant-hi el CV actualitzat. El termini màxim per fer-ho és fins al dia 22 de març del 2020, inclòs.
Al CV, cal fer-hi constar clarament les dades següents:






Nom i cognoms
Telèfons de contacte, adreça electrònica i adreça postal
DNI i data de naixement
Titulacions acadèmiques finalitzades
Experiència laboral detallada amb dates (empreses, tasques concretes desenvolupades, període temporal)

NO S’ACCEPTARÀ CAP CANDIDATURA QUE NO APORTI TOTES LES DADES ESMENTADES.

Les persones preseleccionades seran convocades a les proves mitjançant correu electrònic.
Totes les candidatures que no rebin una notificació en un termini de 20 dies (un cop acabat el termini de
recepció de candidatures) es consideraran no preseleccionades.
Barcelona, 12 de març del 2020

