Es comunica l’inici del procés de selecció per cobrir una plaça vacant temporal de:

La missió del lloc del treball és responsabilitzar-se de la neteja dels trens assignats al seu sector, per mantenir
la bona imatge de l'empresa, fent complir i coordinant els equips respecte els diferents programes de rentat.

FUNCIONS PRINCIPALS:










Donar novetats de presència (pròpia i del personal al seu càrrec), per a coneixement dels seus
superiors i intentar si és possible, cobrir alguna baixa si es produís.
Sol·licitar al C.T.C. el tren per al rentat del mateix, efectuar les maniobres corresponents (tall de
tensió, situar el tren al túnel de rentat, etc.)
Distribuir les tasques diàries per a la neteja dels trens per optimitzar al màxim els recursos, tant
humans com materials, i donar compliment al programa establert.
Participar de manera activa en la realització de la neteja dels trens, tant exterior com interior.
Realitzar el control de qualitat de la neteja realitzada per verificar que s'ajusti al previst i
programat.
Confeccionar i tramitar la documentació diària, (butlletes, fulls de treball, etc.) per a posterior
tractament per altres departaments o serveis.
Efectuar comandes de material i controlar els estocs dels mateixos per poder atendre correctament
els programes de neteja.
Efectuar la neteja de la zona de rentat, així com el greixatge i el manteniment dels estris i
maquinària, per a tenir-los sempre en perfecte estat.
Realitzar qualsevol 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:
1. Disposar d’una titulació mínima de FPI o CFGM (preferentment a la branca d’energia i aigua o bé
branques tècniques).
2. Aportar experiència contrastada en manipulació i gestió de túnels de rentat i estacions de depuració
d’aigües residuals.
3. Disposar d’amplis coneixements en materials, maquinaria i equips de neteja, així com ampli
coneixement de productes específics en la lluita antigraffiti.
4. Disposar de coneixements també en:
o Normativa Laboral.
o Prevenció de Riscos Laborals.
o Procediments i circuits organitzatius propis de la Unitat

5. Informàtica a nivell d’usuari: Microsoft Office (Word, Excel,..) i aplicacions informàtiques corporatives
(SAP mòdul manteniment).

ES VALORARÀ:


Aportar experiència en supervisió i comandament d’equips interdisciplinaris de persones.

S’OFEREIX:



Contractació temporal per obra i servei, amb una durada màxima de 3 anys, a jornada completa.
Retribució segons conveni (categoria professional: coordinador de torn).

LES PERSONES INTERESSADES han d’enviar la seva candidatura mitjançant el web de TMB (www.tmb.cat),
apartat «Treballa amb nosaltres», oferta «Comandament Grup Rentacotxes - Ref. 95860», adjuntant-hi el
CV actualitzat amb una fotografia recent. El termini màxim per fer-ho és fins a les 23.59 h del dia 11 de
novembre del 2019.
Al CV, cal fer-hi constar clarament les dades següents: nom i cognoms, telèfons de contacte, adreça
electrònica, adreça postal, DNI, data de naixement i titulacions acadèmiques finalitzades.
Cal incloure-hi, també, un detall exhaustiu de l’experiència laboral aportada (empreses on s’ha treballat,
la durada en cadascuna d’aquestes i les tasques concretes desenvolupades). NO S’ACCEPTARÀ CAP
CANDIDATURA QUE NO APORTI TOTES LES DADES ESMENTADES.
Es farà una preselecció de currículums segons els criteris de formació i experiència laboral descrits. Les
persones preseleccionades seran convocades a les proves mitjançant correu electrònic.
Totes les candidatures que no rebin cap notificació en un termini de 30 dies (un cop acabat el termini de
recepció de candidatures) es consideren no preseleccionades.

Barcelona, 30 d’octubre del 2019

