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

La missió és la d’Intervenció de vehicles a la via pública, efectuant la detecció, diagnosi i reparació, si és
possible, de les avaries/incidències que s’hagin produït. Participació , en l’atenció de tot tipus d’incidències
que gestiona la unitat en la via pública (flota de TB, instal·lacions fixes en la xarxa, altres flotes, requeriment
G.U...)

FUNCIONS PRINCIPALS:







Diagnòstic i reparació d'avaries a la via pública, ja siguin de tipus mecànic, elèctric, SPV o SAE,
desplaçant-se al lloc on el vehicle queda immobilitzat.
Coordinar la retirada del vehicle, si la seva reparació no fos possible, utilitzant els medis disponibles
per a aquesta intervenció i si fos precís, procedirà al remolc del vehicle, trasllat i lliurament del mateix
al dipòsit que correspongui.
Confecció dels informes de reparació i registre de la informació en l’ordinador de bord.
Manteniment integral dels vehicles de la flota auxiliar, efectuant revisions programades, preventives i
correctives.
Control i gestió del magatzem a bord del vehicle, retirant el material pertinent del magatzem central.
Realitzar qualsevol altra tasca que pugui indicar la prefectura, que sigui necessària per al servei a
prestar, que tingui la mateixa naturalesa que la resta i sigui de nivell i àmbit similar.

REQUERIMENTS:





Formació acadèmica mínima requerida: titulació oficial, homologada i finalitzada, com a mínim , FP2
o CFGS en branques tècniques (preferentment automoció). Es demanarà acreditació de la titulació.
Estar en possessió dels permisos de conduir B, C (amb el CAP corresponent) i E
Aportar experiència professional com a mecànic d’automoció mínim d’un any. Al llarg del procés
s’haurà d’acreditar de manera oficial
Disponibilitat horària per treballar en diferents torns (matí, tarda o nit), inclosos caps de setmana,
festius oficials, i a diversos centres de treball.

ES VALORARÀ



Valorable aportar experiència professional en tasques iguals o similars a les descrites. Al llarg del
procés s’haurà d’acreditar de manera oficial
Disposar de carnet D

S’OFEREIX:




Tipus de contracte: Contractació per obra i servei, amb una durada màxima de tres anys.
Contractació al 100% de la jornada
Retribució segons conveni: nivell professional grup B, nivell 6 de classificació professional.

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 «Assistència integral en ruta», adjuntant-hi el CV
actualitzat. El termini màxim per fer-ho és fins al dia 21 de juny de 2020, inclòs.

Al CV, cal fer-hi constar clarament les dades següents:






Nom i cognoms
Telèfons de contacte, adreça electrònica i adreça
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 consideren no preseleccionades.
Barcelona, 10 de juny de 2020

