
  

 

 

 

 

CONVOCATÒRIA PER SELECCIONAR OPERARI DE MANTENIMENT DE MATERIAL 

MÒBIL - ELÈCTRIC 

 

Objecte    

Cobrir lloc de treball d’operari especialitzat de material mòbil de viatgers 

   

  

Descripció del lloc de treball   

Nom del lloc: Operari especialitzat de material mòbil   

Centre de treball: Rubí / Martorell 

Grup:  3A   

Àrea: Línies Metropolitanes    

Jornada: Matí , Tarda, Nit, Rotatiu o d’altres 

 

 

Funcions del lloc de treball   

 Realització de tasques de manteniment preventiu i correctiu, substitució d’elements per 

previsió, programació o avaria en material rodant de viatgers. 

 Realitzar les revisions programades, reparacions, rehabilitacions i millores necessàries per 

tal d’assegurar el correcte funcionament del material esmentat, sobretot a nivell elèctric. 

 Efectuar maniobres en vies de taller amb material mòbil de transport de viatgers. 

 Tasques de recolzament en treballs de rehabilitació i muntatge de sistemes de rodolament. 

 Altres activitats que se li encomanin, per a les quals estigui qualificat o reuneixi els requisits 

per assolir la capacitació. 

 

 

Aspectes que es valoraran   

 Formació professional mínima Mòdul de Grau Superior, especialitats elèctriques, 

electròniques o similars 

 Coneixements de mecànica general i pneumàtica. 

 Experiència en treballs de manteniment de material. 

 Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari. 

 Disposar de permís de conducció B1. 

 

 

Forma d’ocupació del lloc   

 

Contracte temporal de relleu o interinitat al 75% de jornada amb previsió de passar a jornada 

sencera i a indefinit quan la taxa de reposició legalment establerta ho permeti.   

 

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”.  
 

http://www.fgc.cat/
http://www.fgc.cat/


Termini de presentació fins el 1 de febrer 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.- Un cop feta la valoració, les persones candidates podran ser convocades a una entrevista 

personal per constatar i ampliar la informació detallada en el currículum i per valorar els 

aspectes relacionats amb les competències professionals.   

3.- Per últim, si escau, les persones candidates podran ser convocades a una prova teòrica i/o 

pràctica per valorar si disposen dels aspectes tècnics requerits per ocupar el lloc de treball.   

Les persones candidates poden ser excloses del procés de selecció en funció dels resultats 

obtinguts en les diferents etapes.   

Atès que es preveu un gran volum de candidatures presentades a les ofertes d’aquest 

organisme, només podem garantir una resposta individualitzada a aquelles persones que 

siguin entrevistades i/o realitzin proves. 

Per qualsevol dubte o aclariment, cal adreçar-se al correu electrònic fgcconvocatoria@fgc.cat 


