
  

 

 

 

 

CONVOCATÒRIA PER SELECCIONAR UN/A MECÀNIC/A SOLDADOR/A / BUFADOR/A 

 

Objecte    

Cobrir un lloc de treball d’Operari/a especialitzat/da de material mòbil de Mercaderies 

   

  

Descripció del lloc de treball   

Nom del lloc: Operari/a especialitzat/a de material mòbil   

Centre de treball: C. Verge de Montserrat s/n, antiga N-II, km. 595 

Localitat: Martorell (Barcelona) 

Grup:  3A   

Àrea: Línies Metropolitanes    

Torn: Matí (6:00 a 14:00 h.) 

 

 

Funcions del lloc de treball   

 Localització mitjançant l’aplicació de proves estàtiques i/o dinàmiques o bé per deducció 

en base de plànols i/o esquemes, de qualsevol anomalia, principalment dels sistemes 

mecànics, en locomotores material mòbil de transport de mercaderies i històric que manté 

l’àrea. 

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

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

però participant en les tasques de manteniment de tipus elèctric, electrònic, mecànic i 

hidràulic. 

 Determinar les causes de l’avaria intervenint sobre el material o en banc, decidint la 

recuperació, substitució o ajustatge de l’equip i/o components avariats. 

 Aplicar les proves idònies per a la comprovació de l’equip reparat. 

 Realitzar, seguint les instruccions del protocol de posada en marxa, la verificació del 

funcionament del material esmentat. 

 Participar en proves del material esmentat, quan calgui. 

 Col·laborar en la millora de les tasques de manteniment així com participar en les 

modificacions per millorar el manteniment, la fiabilitat i la seguretat. 

 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 mínima nivell FP2 o Cicle Formatiu de Grau Superior especialitats mecàniques. 

 Experiència contrastada en: 

- Soldadura, especialment autògena 

- Tall amb bufador 

- Treballs generals de mecànica en taller 

 Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari. 

 Valorable coneixements d’anglès. 

 Correcta comprensió d’instruccions complexes. 

 Incorporació a l’equip de retén. 

 Capacitat per treballar en equip. 

 Alta sensibilitat per temes de seguretat i medi ambient. 

http://mercuri.icc.cat/website/mob_nf/mob1/mob2/inici2.htm?&zoom=3&xy=409910:4593236&ident=FGC%20-%20Tallers%20Martorell&adreca=FGC-%20Tallers%20Martorell


 Disposició a adquirir i aplicar nous coneixements. 

 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”.  
 
Termini de presentació fins el 5 de març 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 

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

