Operari/a oficial 2ª Enllumenat
Ref.176498 - 27/10/2022 - Comarca Alt Empordà

Descripció de l'oferta
Lloc de treball amb possibilitat de promoció i desenvolupament.

Funcions i requisits de la vacant
Treballs operatius i de manteniment d?infraestructures a l?àrea de servei Enllumenat Públic:
-Comandament d?equip de treball.
-Posada en funcionament de noves instal·lacions (aèries, soterrades, punts de llum, quadres de comandament,...).
-Localització i reparació d?averies(xarxa i quadres de comandament).
-Inspeccions i comprovacions instal·lacions enllumenat.
-Tasques d?estesa de línies elèctriques, soterrades, grapades i tensorials.
-Tasques d?instal·lació de suports i lluminàries.
-Realitzar la substitució i reparació d?equips deteriorats i/o envellits.
-Tasques de programació de sistemes horari, telecontrol i telecomandament.
-Tasques de suport a la creació d?esquemes i actualització de cartografia.
-Manteniment preventiu i correctiu de punts de llum i d?interiors.
-Realitzar la coordinació amb contractistes externs.
-Conducció de vehicles PEM i manipulació de grues.
-Tasques de mantenimentgeneral, ordre i neteja
.-Altres tasques dins competències professionals.

Condicions que ofereix l'empresa
Jornada:

Jornada intensiva

Horari: Intensiu matins
Perspectiva de la feina:

Contractació indefinida

Previsió d'incorporació:

1 mes

Salari:

28.500,00 €/bruts/any

Altres dades a destacar: Es valorarà:
-Altre formació reglada relacionada al lloc de treball i carnet d?instal·lador.
-Carnet C.
-Formació en PRL i acreditació curs PEM.
-Experiència en lloc de treball i sector professional.
-Bona capacitat per treballar amb plànols i esquemes.
-Disponibilitat horària per cobrir treballs esporàdics (urgències) en tardes i/o nits.

Estudis
És imprescindible

Cicles Formatius de Grau Mitjà amb titulació Electricitat i Electrònica

És valorable

FP II amb titulació Electricitat
Cicles Formatius de Grau Superior amb titulació Electricitat i Electrònica

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

Professions de la feina
Electricista de manteniment
Electricista industrial
Oficial/a 2a

Experiència laboral
És imprescindible

Amb titulació acadèmica es valorarà experiència superior a 2 anys, en cas de no disposar de titulació acadèmica és
requisit imprescindible disposar d'experiència superior a 5 anys demostrable amb Informe de Vida Laboral.
Nivell d'experiència:

Tècnic / Especialista

Anys d'experiència:

5 anys

Carnets
B

Empresa
Empresa:

FISERSA

Sector:

Altres

Descripció:

Prestació de serveis públics

