CONVOCATÒRIA PER SELECCIONAR UN OPERARI DE MANTENIMENT DE VALL DE
NÚRIA
Objecte
Cobrir 1 lloc de treball d’operari de manteniment de Vall de Núria
Descripció del lloc de treball
Nom del lloc: Operari de Manteniment
Centre de treball: Estació de Muntanya de Vall de Núria
Localitat: Queralbs (Girona)
Àrea: Vall de Núria
Jornada: Jornada partida, de dilluns a diumenge, segons quadre de servei. Guàrdies de nit
a l’estació de muntanya de Vall de Núria.
Funcions del lloc de treball
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d’edificis i de l’entorn
de remuntadors
de màquines trepitjaneu
de la instal·lació de producció de neu i pistes
de vehicles en general

Requeriments
 Batxillerat o mòduls professionals de grau mitjà en especialitat electricitat-electrònica.
 Es valorarà coneixements en mecànica i hidràulica
 Es valorarà experiència professional en llocs i entorns similars als de l’estació de Vall de
Núria
 Carnet de conduir B1 i es valorarà disposar de vehicle propi.
 Coneixements d’ofimàtica entorn Windows, correu electrònic i TPV, datàfons, etc.
 Disponibilitat horària per treballar en la nit
 Capacitat per treballar en entorns d’alta muntanya, exposat a temperatures extremes i
condicions meteorològiques adverses
 Aptitud i capacitat de realitzar treballs en alçada, en espais confinats, aixecament de
pesos i esforços físics
 Persona dinàmica, comunicativa, bona presència, capacitat d’adaptació a canvis
continuats, acompliment de protocols de treball estàndards i pautats, pro activitat per
absorbir tasques i nous coneixements.

Forma d’ocupació del lloc


Contracte temporal de relleu al 75% de jornada.

Participació
Presentació del currículum: Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria
i compleixin amb els requisits establerts, hauran d’inscriure-s expressament en la
convocatòria que està disponible en el web d’FGC www.fgc.cat, en l’apartat “Informació
corporativa/ treballa a FGC/ Convocatòries”.
Termini de presentació fins el 15 de gener de 2018

Procediment de selecció
1.- Comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar aspectes
relacionats amb la titulació, la formació específica, la trajectòria professional i l’experiència
en llocs relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció.
2.- Realització d’entrevista o proves per avaluar els aspectes d’adaptació del perfil del lloc
i les competències tècniques requerides.
Les persones candidates poden ser excloses del procés de selecció en funció dels resultats
obtinguts en les diferents etapes.
Atès el gran volum de candidatures presentades a les ofertes d’aquests organisme només
podem garantir una resposta individualitzada a aquelles persones que siguin entrevistades
o que realitzin proves.
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