Es comunica l’inici del procés de selecció per cobrir vacants temporals a l’Àrea de
Manteniment i Projectes de:

MISSIÓ:
La missió del lloc de treball serà fer les tasques de manteniment, les reformes i la reparació d’avaries a les
instal·lacions elèctriques i de fontaneria a les estacions, els tallers, les oficines i les dependències de
l’empresa.

FUNCIONS PRINCIPALS:
Integrat/ada dins de la Unitat de Manteniment de Baixa Tensió i Instal·lacions Electromecàniques, durà a
terme, entre d’altres, les funcions següents:


Fer tasques de manteniment preventiu, correctiu i predictiu (localitzar i reparar tot tipus d’avaries)
a les estacions, tallers, oficines i dependències, en relació amb els sistemes següents:
o
o
o
o
o
o
o

Instal·lacions de baixa tensió: quadres generals de distribució i sotsquadres de distribució i
de cambres tècniques (armaris de peatge, cambres SAI, etc.).
Enllumenat normal i d’emergència.
Enllumenat exterior.
Equips d’aire condicionat.
Fontaneria.
Aigua calenta sanitària (ACS).
Altres sistemes que en el futur passin a dependre del departament.



Reformes d’equips i instal·lacions en servei, tant a la línia com al taller, i noves instal·lacions
relacionades amb els sistemes descrits anteriorment.



Feines de suport al departament: inventari, neteja, manteniment d’eines o instal·lacions,
preparació de documentació tècnica, notificació tècnica de l’activitat de manteniment, etc.

REQUERIMENTS:




Disposar de titulació oficial homologada i finalitzada de, com a mínim, FPII/CFGS en branques
tècniques dins l’àmbit elèctric. Es demanarà l’acreditació oficial de la titulació.
Disposar del carnet de conduir B vigent.
Disponibilitat per treballar en diferents torns (matí, tarda o nit), inclosos els caps de setmana i
festius, segons el calendari establert i les necessitats del servei.

ES VALORARÀ:


Tenir experiència en tasques de manteniment, preferentment de baixa tensió i lampisteria.

S’OFEREIX:




Contractació per obra i servei, amb una durada màxima de 3 anys.
Jornada completa.
Retribució segons conveni (categoria professional: operari de manteniment d’infraestructures OMI).

Les persones interessades han d’enviar la seva candidatura mitjançant el web de TMB (www.tmb.cat),
apartat “Treballa i forma’t amb nosaltres”, oferta “Operaris/àries d’electricitat i lampisteria
(electrofontaners) de manteniment d’instal·lacions fixes (Metro) - Ref. 96010”, adjuntant-hi el CV
actualitzat amb una fotografia recent. El termini màxim per fer-ho és fins a les 23.59 h del dia 07 de gener
del 2020.
Al CV, cal especificar 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 les candidatures segons els criteris de formació i l’experiència laboral. 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, 24 de desembre del 2019

