
 
  

CONVOCATÒRIA PER SELECCIONAR UN TÈCNIC ESPECIALITZAT D’ASCENSORS 

 

 

Objecte   

 

Cobrir 1 lloc de treball de Tècnic Especialitzat d’Ascensors 

  

 

Descripció del lloc de treball  

 

Nom del lloc: Tècnic Especialitzat 

Centre de Treball: COR Rubí 

Localitat: Rubí 

Àrea: Material mòbil 

Jornada: Jornada partida  

  

  

Funcions del lloc de treball  

 

Recolzament en l’execució del pla d’ascensors d’FGC. Les funcions principals seran: 

 

- Elaboració d’informes tècnics. 

- Gestió de licitacions (plecs tècnics, valoracions) 

- Gestió, coordinació i seguiment dels projectes executius. 

- Supervisió de protocols de posada en marxa. 

- Realització de recepcions. 

- Realització de controls en garantia (fiabilitat, disponibilitat) 

- Gestió de manteniment en garantia. 

 

 

Requeriments  

 

• Formació acadèmica superior en construcció, edificació, industrial o en 

telecomunicacions. 

• Experiència professional mínima de 5 anys en direcció d’obra. 

• Coneixements tècnics en l’àmbit d’ascensors. 

• Formació específica en seguretat i salut de la construcció. 

• Coneixements d’ofimàtica. 

 

 

Forma d’ocupació del lloc  

 

 Contracte d’obra o servei pel recolzament en l’execució del pla d’ascensors d’FGC (es 

preveu una durada estimada de 3 anys)  

  



 

Participació  

 

Presentació del currículum: Les persones que hi estiguin interessades i compleixin amb els 

requisits establerts, hauran d’inscriure’s expressament en la convocatòria que està 

disponible a la web d’FGC: www.fgc.cat. en l’apartat “Informació corporativa/ treballa 

a FGC/ Convocatòries”.  

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 proves i/o 

entrevistes d’avaluació de competències per valorar si disposen dels aspectes requerits pel 

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 

 

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

