Cap de manteniment
Ref.174636 - 03/09/2022 - Girona (Girona)

Descripció de l'oferta
Si tens coneixaments generals d'instal·lacions I petites tasques de reparación domèstiques aquesta és la teva oportunitat per treballar amb nosaltres.
Tindràs un bon ambient de treball i feina per tot l'any.

Funcions i requisits de la vacant
FUNCIONS PRINCIPALS

- Manteniment preventiu de les diferents instal·lacions (climatització, electricitat, ACS, lampisteria, contra incendis...).
- Reparació d'avaries que sorgeixin a l'hotel (manteniment correctiu).
- Seguiment i control d'obres i/o reformes que es desenvolupin a l'hotel.
- Posada en marxa dels estàndards i protocols definits en matèria de manteniment a nivell corporatiu en la cadena.
- Mesuraments de control de consum.
- Redacció d'informes i comunicats periòdics a Direcció.
- Proposta de mesures i iniciatives de millora (ex. estalvi de costos).
- Implantació i seguiment del compliment de la normativa legal.
- Coordinació amb la resta de departaments de l'hotel.
- Compliment de les normes establertes en la societat.
- Qualsevol altra activitat relacionada amb l'activitat de l'àrea.

REQUISITS

Formació en electricitat, lampisteria i mecànica. Titulació oficial de cursos d'aigües, legionel·la, piscina...
Titulació mínima: FP
- Experiència prèvia mínima de 2 anys en manteniment.
- Experiència prèvia en reparacions de tot tipus (electricitat, lampisteria, obra...)
- Vehicle propi per acudir al lloc de treball.
- Imprescindible residència a la zona de Girona.
- Disponibilitat per treballar 8 hores diàries matí i tarda de dilluns a divendres. Atendre les urgències que puguin sorgir durant els caps de setmana i
festius.
- Incorporació immediata.

Condicions que ofereix l'empresa
Jornada:

Jornada completa

Horari: 8 a 13h I de 17h a 20h
Perspectiva de la feina:

Feina estable per tot l'any

Previsió d'incorporació:

15 dies

Estudis
És valorable

Graduat escolar amb titulació Graduat escolar

Idiomes
Català - A2 - Elemental (Valorable)
Castellà - A2 - Elemental (Valorable)

Professions de la feina
Lampista
Oficial/a
Paleta

Experiència laboral
És valorable

Experiència prèvia mínima de 2 anys en manteniment.
Experiència prèvia en reparacions de tot tipus (electricitat, lampisteria, obra...)
Nivell d'experiència:

Tècnic / Especialista

Anys d'experiència:

2 anys

Empresa
Empresa:

HOTEL CIUTAT DE GIRONA

Sector:

Hostaleria / Turisme / Restauració

Descripció:

HOTEL CIUTAT DE GIRONA, Hotel de 4 estrelles situat al centre de la ciutat.

