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

MISSIÓ:
La missió del lloc de treball és la de fer la revisió de primer nivell dels equips mecànics, elèctrics i
pneumàtics dels trens, així com la substitució d’elements i les actuacions bàsiques de manteniment
preventiu i correctiu d’acord amb un programa preestablert.

FUNCIONS PRINCIPALS:
Integrat/ada dins de la Unitat de Servei de Material Mòbil de l’Àrea de Manteniment i Projectes de Metro,
durà a terme, entre d’altres, les funcions següents:


Desmuntatge dels equips i dels elements vinculats que s’hagin de revisar o reparar. Neteja, anàlisi i
verificació o diagnòstic dels elements. Revisió, substitució o reparació, segons cada situació.



Muntatge dels equips al tren. Mesurament de paràmetres, comprovacions, toleràncies i proves
necessàries per comprovar les accions realitzades.



Altres tasques: fer inventaris, netejar i fer el manteniment d’eines o instal·lacions, col·laborar en la
gestió de residus del centre, preparar documentació tècnica, emplenar les ordres de treball, etc.



Fer qualsevol altra tasca que pugui indicar la prefectura, que calgui per al servei que s’hagi de
prestar, que tingui la mateixa naturalesa que la resta i sigui de nivell i àmbit similar.

REQUERIMENTS:


Disposar de titulació oficial homologada i finalitzada de, com a mínim, FPII/CFGS en branques
tècniques, preferentment en mecànica, electricitat, electrònica o pneumàtica, o bé el CFGM en
tècnic en manteniment de material rodant ferroviari (finalitzat) i experiència en tasques de
manteniment. Es demanarà l’acreditació oficial de la titulació. Queden excloses aquelles especialitats
no vinculades directament amb el manteniment (informàtica de gestió, web, delineació, imatge i so,
etc.).



Estar en possessió del permís de conduir classe “B”.

ES VALORARÀ:



Disposar d’experiència en tasques similars.
Tenir coneixements en prevenció de riscos laborals.



Aportar coneixements d’informàtica, a nivell d’usuari en Word, Excel i SAP (manteniment).

S’OFEREIX:




Contractació: indefinida o temporal (amb una durada màxima 3 anys), segons les necessitats.
Jornada completa.
Retribució segons conveni (categoria professional: operari de manteniment de material mòbil OMMM).

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 DE MATERIAL MÒBIL - Manteniment
i Projectes de Metro - Ref. 96260”, adjuntant-hi el CV actualitzat amb una fotografia recent. El termini
màxim per fer-ho és fins a les 23.59 h del dia 19 de Març de 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, 9 de març del 2020

