
 
Núm. OFERTA SOC:  06218 
 

 
 

LLOC DE TREBALL:   TÈCNIC MANTENIMENT GENERAL PLANTA MONTCADA 

Núm. DE LLOCS OFERTS:   1 

Nivell Professional:  Grup 3 conveni 
 

Nivell acadèmic:   Mínim FP II mecànic o elèctric 

Recomanable Enginyeria Tècnica 

Altres formacions: Formació en ADR (mercaderies perilloses) 

 Formació per Treballs en Altura 

 Formació per Treballs en Espais Confinats 

 Formació en Riscos Elèctrics 

 Formació con a Recurs Preventiu 

 Formació en Avaluació de Riscos 

 Formació en Adequació Maquinaria (RD 1215) i Marcat CE 

Idiomes:  

Informàtica:  

Experiència Més de 5 anys en planta d’estampació 

Més de 8 anys en Departament Manteniment 

Experiència en tasques Manteniment General 

 

 
 

Tasques 

específiques: 

Missió: 

Assegurar el manteniment i funcionament de les instal·lacions no productives que 

donen servei a la Planta de Montcada 

Assegurar el manteniment de les edificacions i espais exteriors de la Planta de 

Montcada 

Gestionar els requeriments legals, normatius i d’informació referits als 

subministraments energètics i d'aigua per a la Planta de Montcada 

Gestionar els requeriments legals, normatius i d’informació referits als residus generats  

 

Funcions: 

Planificar les certificacions, revisions i manteniments preventius de tots els equips i 

instal·lacions dins de l’abast de les funcions 

Liderar el manteniment correctiu de tots els equips i instal·lacions dins de l’abast de les 

funcions 

 



 

                                                                                                 

Liderar i/o acompanyar les visites, auditories i/o inspeccions relacionades dins de 

l’abast de les funcions 

Supervisar i Gestionar amb proveïdors les actuacions subcontractades relacionades dins 

de l’abast de les funcions 

Recollir i gestionar la informació necessària per complir amb els requisits relacionats 

dins de l’abast de les funcions 

Gestionar permisos amb l’administració pública relacionats dins de l’abast de les 

funcions 

Liderar i gestionar el desplegament i compliment del Manual Medioambiental 

(ISO14001) 

Liderar i gestionar l’optimització dels consums energètics i d’aigua 

Liderar i gestionar l’optimització de l’eliminació de residus generats 

Capacitats 

requerides: 

 Gestió d’equips 

Experiència com a Formador 

Carnet: Conducció de Carretons Elevadors 

Conducció de Plataformes Elevadores 

 

 

Localitat: Montcada i Reixac 

Horari: Jornada complerta de 6h-14h o 14h-22h o 22h-6h 

Retribució: Salari brut mensual 2.403,20 euros (CONVENI +20%) 

Incorporació: Abril 

Contracte: Indefinit 
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Per poder-se inscriure en aquesta oferta, cal posar-se en contacte 

amb ofertesnissan.soc@gencat.cat fent constar: NOM, COGNOM, 

TELÈFON, DNI i Núm.OFERTA SOC (indicada a la part superior del 

document) 
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