Operari de Manteniment
Ref.173915 - 23/06/2022 - Província Girona

Descripció de l'oferta
Trabaja en un lugar rodeado de naturaleza

Funcions i requisits de la vacant
El/la candidat/a formarà part de l'equip de manteniment de PGA Golf resort

Tasques:

Manteniment preventiu i correctiu de les diferents instal.lacions
Baixa tensió
Informàtica
Climatització
Fontaneria
Sanejament
Piscines
Instal·lacions de reg
Realització dels autocontrols propis del departament de manteniment en els actius de l'empresa
Muntatge de les diferents sales de Casa Club en funció dels requeriments dels esdeveniments.
Petits treballs de fusteria i pintura
Diagnòstic i reparació de petits electrodomèstics i/o equips de cuina i neteja.

S'ofereix:

Contracte indefinit
Jornada laboral completa

Condicions que ofereix l'empresa
Jornada:

Jornada completa

Horari: Jornada partida de Lunes a Viernes de
9 a 18h (1 hora para comer)
Perspectiva de la feina:

estable

Previsió d'incorporació:

Immediat

Estudis
És valorable

FP I amb titulació Electricitat
Cicles Formatius de Grau Mitjà amb titulació Electromecànica

Cicles Formatius de Grau Mitjà amb titulació Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Idiomes
Castellà - C2 - Expert (Imprescindible)
Anglès - B1 - Intermedi (Valorable)
Català - B2 - Avançat (Valorable)

Professions de la feina
Adjunt/a Manteniment
Electricista de manteniment
Fontaner/a

Experiència laboral
És valorable

?Se valorará haber realizado cursos y formaciones específicas (electricidad, climatización, legionela, piscinas públicas).
?Se valorará experiencia de como mínimo 2 años en mantenimiento hotelero
Nivell d'experiència:

Tècnic / Especialista

Anys d'experiència:

2 anys

No es imprescindible però es valorarà experiència prèvia
Nivell d'experiència:

Junior / Auxiliar / Ajudant

Anys d'experiència:

1 any

Carnets
A

B

El vehicle propi es requerit

Altres requeriments
IMPRESCINDIBLE vehículo propio

Empresa
Empresa:

PGA CATALUNYA RESORT

Sector:

Entreteniment / oci / esports / art / cultura

Descripció:

PGA Catalunya és un Resort ubicat al terme municipal de Caldes de Malavella. Compta amb dos camps de Golf, Zona
residencial amb parcel.les de luxe, 2 hotels i un club privat amb restaurant. El Resort està creixent i ampliant la seva oferta
en el sector immobiliari i els serveis. Per aquest motiu cerquem professionals que vulguin formar part del projecte i estiguin
motivats en créixer professionalment dins d'un entorn de luxe.

