ENGINYER/A-SERVEIS GENERALS (HOSPITAL FIGUERES)
Ref.174845 - 06/08/2022 - Figueres (Girona)

Funcions i requisits de la vacant
Responsable de vetllar pel funcionament d'infraestructures i equipaments de l'empresa, encamina totes les seves accions a mantenir-la en
condicions òptimes i adequades per a permetre'n l'ús de forma eficient. Gestiona el Pla de manteniment preventiu i predictiu, la resolució
d?incidències, i la millora continuada de mètodes i procediments. Fa el disseny i implementació dels projectes de processos, participa en la
priorització dels mateixos, i defineix els seus resultats i indicadors.

REQUISITS:

- Grau en Enginyera Industrial, Mecànica, Elèctrica i/o Electrònica.
- Coneixements d?instal?lacions elèctriques, electròniques i mecàniques. Gestió i planificació de projectes constructius i manteniment
d?infraestructures. Eficiència energètica i energies renovables.
- Experiència en gestió en el manteniment integral d?edificis, gestió i planificació de persones i equips professionals externs, contractació de serveis,
obres i instal?lacions, etc.
- Capacitat de lideratge, orientació al servei, treball en equip i tolerància a la pressió.

ES VALORARÀ:

-Coneixements d?Electromedicina, Lean Healthcare i sistemes de logística.
-Formació i/o experiència en l?àmbit sanitari.
-Formació relacionada amb la gestió de projectes, PRL i/o Normativa ISO.

S?OFEREIX:

- Lloc de treball Estable.
- Retribució competitiva.
- Programa actiu de formació continuada i actualització professional.
- Excel?lent oportunitat professional en un bon ambient de treball i un entorn d?alta qualitat
de vida.

Condicions que ofereix l'empresa
Jornada:

Jornada completa

Horari: DILLUNS A DIVENDRES 8-15H + 1
TARDA
Perspectiva de la feina:

ESTABLE

Previsió d'incorporació:

Immediat

Estudis
És imprescindible

Enginyeria Tècnica amb titulació Industrial

Idiomes
Català - B2 - Avançat (Imprescindible)
Castellà - B2 - Avançat (Imprescindible)
Anglès - B1 - Intermedi (Valorable)

Professions de la feina
Enginyer/a de Processos
Enginyer/a de projectes
Enginyer/a manteniment

Experiència laboral
És valorable

Experiència en gestió en el manteniment integral d?edificis, gestió i planificació de persones i equips professionals
externs, contractació de serveis, obres i instal?lacions, etc
Nivell d'experiència:

Càrrec intermedi / Encarregat

Anys d'experiència:

2 anys

Empresa
Empresa:

FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀ

Sector:

Sanitat / Medicina / Serveis Socials

Descripció:

sanitària

