Electromecànics Industrials - Tècnic de Manteniment - Taller - Gestió
(JUBILACIÓ)
Ref.171619 - 27/11/2022 - Girona (Girona)

Descripció de l'oferta
Excel.lent OPORTUNITAT! de feina en el SECTOR. Plantejament estable per desenvolupar projectes per aprendre a viure i treballar millor l'ofici,
Bons horaris i descansos en adaptabilitat de les èpoques i possibilitats dels equips. Combinar lo bo del passat, incorporar lo millor del futur, per
reforçar el present, és un dels lemes d'empresa. Es realitza procés de varies entrevistes en la preselecció, per informar al màxim al candidat. Per
Ocupar vacants de Jubilació.
PRECISEM respostes a les preguntes indicades. Moltes gràcies pel seu temps i interès.

Funcions i requisits de la vacant
Integrar-se progressivament AMB AJUDA DE COL:LBORADORS Actuals, al departament de Manteniment. Utilitzar adequadament el recursos
tècnics i humans disponibles, del nostre taller intern de Manteniment General. Gestionar treballs exteriors de subcontractes i proveïdors. Bona
capacitat de gestió i negociació en compres. Seguiment del procediment intern i Procés de Manteniment dels Mitjans, ja sigui de Nivells
1) Utils, matrius, automatismes,
2) Maquinària, premses mecàniques o hidràuliques o pneumàtiques, robots, làsers, soldadures, trens de rentat, freses, centres de mecanitzat...
3) Instal.lacions, Aigua, llum, gas, combustibles, informàtica, telecomunicacions, Renovables, ...
4) Serveis de manteniment a altres empreses.
Formar part del equip de 1º intervenció, Reparar si es pot, o si no desviar l'execució del treball al'especialista més adequat de taller intern, o
subcontractació a taller extern.
Manteniment preventiu, i correctiu. Gestionar informació i documentació relacionada (G.M.A.O.)

Condicions que ofereix l'empresa
Horari: 8-13h pel matí, tarda 14 a 17h flexible,
més extres. Dis i Diumenge Festa.
Vacances 2 cops any.
Perspectiva de la feina:

a definir amb caràcter ESTABLE

A convenir
Salari:
Base més variables
Altres dades a destacar: Bones possibilitats de promoció. L'empresa precisa, degut al seu alt nivell d'especialització, un programa d'integració
evolució continua inicial de 24-36 mesos, per poder obtenir posteriorment, alt nivell d'estabilitat, i definir en quins
departaments pot defensar millor les seves aptituds.

Estudis
És valorable

Enginyeria Tècnica amb titulació Industrial Mecànica
FP II amb titulació Metall
Cicles Formatius de Grau Mitjà amb titulació Electricitat i Electrònica

Idiomes
Català - B2 - Avançat (Valorable)

Castellà - B2 - Avançat (Valorable)
Anglès - B1 - Intermedi (Valorable)
Francès - B1 - Intermedi (Valorable)

Coneixements necessaris
CAD

Manteniment de sistemes

Pneumática

Solidworks

Professions de la feina
Adjunt/a Manteniment
Electricista de manteniment
Encarregat/da de taller

Experiència laboral
És valorable

Valorable per a les funcions encomanades, Preferiblement experiència en empreses de sector similars, de 3 a 5 anys.
A nivell d'instal.lacions, electricitat, gas, fred, calor, renovables, hidràulica, mecànica, electricitat, electrónica, pneumàtica,
robòtica, informàtica, comunicacions, maquinaria de taller, freses, centres de treball, eines, cad/cam/Cnc. També
coneixement d'altres programes de manteniment, i tecnologies de la informació.
Nivell d'experiència:

Tècnic / Especialista

Anys d'experiència:

4 anys

Carnets
A

B

El vehicle propi es valorable

Altres requeriments
Es precisa, persona amb alta predisposició a regularitat i continuació en el seu futur lloc de treball, ja que es busca rellevar perfils en JUBILACIÓ. Per
aquest motiu es seguirà un planing per etapes semestrals de Formació -Capacitació al costat dels equips actuals.

Empresa
Sector:

Indústria siderometal·lúrgica

Descripció:

Empresa del METALL cerca per JUBILACIÓ. Amb solera i experiència des de 1970, ubicada afores de Girona, cerca
persones per viure i treballar millor l'ofici. Amb bones combinacions horàries, i amb opcions de temps parcial o complert amb
2d festa, i amb possibilitats per estabilitat i per fer projectes de llarg recorregut.
EMPRESA BUSCA VARIS PERFILS per complementar JUBILACIONS en CURS.
Disseny i construcció de projectes.- Especialitzats en la fabricació de petites, mitjanes sèries de peces i components
metàl·lics per processos d'embotició, estampació, tall i soldadura, acabats superficials,...
MITJANS:- Utilització sistemes CAD/CAM/CAE/CNC- Maquinaria de taller.- Maquinaria de producció. GESTIÓ:- Per ERP i
Sistema Integral (Qualitat, Prevenció de Riscos Laborals i Medi Ambient).CERTIFICACIONS:- ISO 9001-2015.

