
 
 
 
 
 

 
 
 

 
CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA DE PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I 
SERVEIS PER A UN LLOC DE TREBALL D’OFICIAL DE MANTENIMENT AL 
SERVEI D’INFRAESTRUCTURES 
 

Ref.: S14/2017_PAS_OF_MAN 
 
 
Donada la necessitat de cobrir un lloc d’OFICIAL DE MANTENIMENT AL SERVEI 
D’INFRAESTRUCTURES, es convoca el present procés de selecció de Personal d’Administració i 
Serveis.  
 
 
FUNCIONS A DESENVOLUPAR:  

 Realitzar tasques de manteniment i suport general.  

 Fer seguiment del manteniment de totes les instal·lacions “elèctrica, aire condicionat, 
PCI, aigua, ethernet, clavegueram, legionel·la, control d’accés…) amb l’empresa de 
manteniment contractada.  

 Preparar comandes de material i control de stock. 
 

REQUISIT INDISPENSABLE: 

 Mínim batxillerat o cicle formatiu de grau mitjà branca tècnica “electricitat, 
electrònica, mecànica, etc… o 5 anys d’experiència i/o coneixements específics en  les 
funcions a desenvolupar indicades anteriorment. (caldrà indicar els anys totals 
d’experiència en el currículum). 

 

 Mínim certificat de nivell de suficiència (C1) de català, (serà requisit indispensable per 
a la contractació). 
 

ASPECTES VALORABLES 

 Experiència en les funcions de manteniment especialment instal·lacions elèctriques i 
clima (especificar en el CV lloc de treball i activitats principals realitzades a cada 
empresa). 

 Formació específica en l’àmbit de manteniment i prevenció de riscos laborals 
(especificar en el CV). 

 Formació en eines ofimàtiques (especificar en el CV). Es valorarà haver treballat en 
entorns Windows Office, Autocad i eines de gestió d’edificis i manteniment. 

 
CONDICIONS LABORALS DEL LLOC DE TREBALL:  

 Contractació laboral temporal, a jornada completa i amb previsió d’incorporació 
immediata. 

 Grup professional oficial, nivell retributiu O1, segons conveni laboral vigent 21.210€ 
bruts any. 

 Jornada de 37,5h. Disponibilitat horària de matins i tardes. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
TERMINI DE LLIURAMENT DE CURRÍCULUMS: 
 
Fins al 22/09/2017 inclòs, cal inscriure’s a la següent adreça: 
https://www.tecnocampus.cat/ca/borsa-treball/ofertes-obertes/pas-of-man 
 
Per a qualsevol incidència us podeu adreçar a seleccio@tecnocampus.cat. Cal identificar a 
l’assumpte el número de referència de la convocatòria: S14/17_PAS_OF_MAN 
 
Normativa per a la provisió de llocs de treball i informació addicional: 
www.tecnocampus.cat/ca/borsa-treball 

 
 

 
 
NOTA IMPORTANT: No es tindran en compte, per a la seva valoració, les titulacions i mèrits 
acadèmics que no s’acompanyin del justificant documental oportú.  
Normativa per a la provisió de llocs de treball i informació addicional: 
www.tecnocampus.cat/ca/borsa-treball. 
 
 
 
 
 
 
 Mataró, a 04 de setembre  de 2017 
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ANNEX I 

 
 

Barems de puntuació que s’utilitzaran per a la valoració de candidats al lloc de treball 
d’OFICIAL DE MANTENIMENT 

 

La comissió de selecció valorarà els mèrits dels candidats i candidates presentats en base als 
següents barems de puntuació, que podran obtenir una puntuació màxima de 115 punts: 

 

a) Valoració de mèrits (fins a 60 punts).  

 
 
En aquesta fase es valorarà el CV dels candidats amb el mèrits degudament justificats amb el 
següent detall (fins a 60 punts): 
 

Concepte  Descripció Puntuació 
 

Experiència Experiència en les funcions de manteniment 
especialment instal·lacions elèctriques i 
clima (especificar en el CV lloc de treball i 
activitats principals realitzades a cada 
empresa). 

Fins a 30  punts 

Formació Formació específica en l’àmbit de 
manteniment i prevenció de riscos laborals 
(especificar en el CV). 

Fins a 15  punts 

Formació Formació en eines ofimàtiques (especificar 
en el CV). Es valorarà haver treballat en 
entorns Windows Office, Autocad i eines de 
gestió d’edificis i manteniment. 

Fins a 10 punts 

Altres La comissió podrà valorar altres elements del 
currículum que consideri una aportació al 
perfil del candidat. 

Fins a 5 punts 

 
 
b) Relació contractual prèvia amb la Fundació Tecnocampus (fins a 15 punts). 
 
 
c) Entrevista personal (fins a 40 punts). 
 


