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FUNCIONS DEL LLOC DE
TREBALL

Les funcions del personal de manteniment aniran principalment
enfocades al desenvolupament d’actuacions que portin com a objectiu
minimitzar el nombre d’avaries dels equips i de les instal·lacions dels
centres, així com actuar sobre les avaries ja produïdes amb la major
eficiència possible per tal de minimitzar el temps de no disponibilitat de
qualsevol equip o instal·lació, donant compliment en tot moment a la
normativa vigent per cadascun dels camps tècnics així com la normativa
vigent referent a l’entorn hospitalari, tot plegat amb l’objectiu de
garantir un nivell de fiabilitat òptim dels equips i les instal·lacions que
permetin el normal desenvolupament de l’activitat dels centres amb les
millors condicions possibles.
· Funcions en relació a les instal·lacions tècniques i els protocols
establerts
 Actuar i donar resposta a les incidències i avaries produïdes en el dia a
dia dels centres, d’acord amb el pla de manteniment correctiu establert,
com poden ser avaries en instal·lacions elèctriques, de fontaneria, de
climatització, de gasos medicinals, de protecció contra incendis, de la
xarxa de sanejament, del mobiliari dels centres o dels mateixos edificis,
així com de tot l’equipament d’electromedicina i utillatge mèdic.
 Executar les tasques establertes en el protocol de manteniment
preventiu, necessàries per minimitzar el nombre incidències i avaries
dels equips, les instal·lacions i l’edifici en general.
· Funcions en relació a l’actitud, el lloc de treball, els equips i les
instal·lacions

 Portar a cap de manera proactiva en cadascuna de les actuacions de
manteniment realitzades, un procediment d’anàlisi predictiu continu
sobre les instal·lacions, els equips, els béns i tot l’edifici en general, que
permeti detectar indicis de possibles incidències o avaries futures, per
tal de poder actuar, si s’escau, abans de que aquestes es produeixin.
 Donar resposta a totes les necessitats tècniques que sorgeixin a partir
de l’activitat diària  Mantenir una actitud proactiva enfront de totes les
tasques diàries relatives amb el lloc de treball, ja siguin programades o
sobrevingudes.
 Vetllar en tot moment per la conservació i el correcte funcionament de
les instal·lacions, dels equips, dels béns i dels edificis.
 Vetllar en tot moment per l’ordre i la higiene en el taller de
manteniment i en el lloc de treball en general.
 Vetllar en tot moment per l’ordre i la conservació de les eines i els
equips de manteniment.
· Funcions en relació a l’entorn hospitalari
-Donar compliment en tot moment a les mesures de seguretat en el
treball, utilitzant els EPIs necessaris en cada espai i per cadascuna de les
actuacions a realitzar.
 Donar compliment en tot moment a les mesures de seguretat i
d’higiene establertes, tant a nivell personal com relacionades amb
l’entorn hospitalari, segons quina sigui l’exigència en cada moment.
REQUISITS IMPRESCINDIBLES:

ES VALORARÀ

•CFGM o FP1 en instal·lacions elèctriques, electròniques o
automatismes.
• DNI.
• Currículum.
• Nivell B de català o equivalent. En cas que no es pugui acreditar es
valorarà a l´entrevista.
• Acreditar certificació de no haver estat condemnat, per sentencia
ferma, per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual
• Formació específica complementària a la seva formació de base
• Ser una persona ordenada, empàtica, orientada a l’assoliment
d’objectius i habituada al treball en equip.
• Disponibilitat immediata, flexibilitat horària, treball a torns i per
jornades continuades.
• Es valorarà experiència laboral en llocs de treball similars

TIPUS DE CONTRACTE
DURADA DEL CONTRACTE
JORNADA
HORARI
RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL

Temporal
Temporal
Completa / parcial
Matí / Tarda / Partit
Segons conveni col·lectiu

LLOC DE TREBALL

HOSPITAL COMARCAL AMPOSTA / FUSSMONT

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

•
•
•
•

DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT

Valoració de mèrits:
- Experiència laboral en llocs de treball similars: 0.01 per dia treballat
(màxim de 3 punts)
- Formació complementaria des de el 2018: 0.5 per curs realitzat (màxim
2 punts)
Realització de dues proves:
- Prova escrita de casos pràctics vinculats al lloc de treball (màx. 5 punts)
- Entrevista personal (màxim 10 punts)

PRESENTACIÓ CANDIDATURES

Els interessats hauran de presentar la documentació original i les fotocopies a
la Secretaria de l’Hospital Comarcal d’Amposta al Carrer Jacint Verdaguer
número 11-13 43870 Amposta, en horari de dilluns a divendres de 09:00 a
13:00

IMPORTANT

-Totes les actualitzacions referents a la convocatòria i al procés de selecció es
publicaran a la pàgina web.
-No s’acceptarà cap candidatura que no presenti tota la documentació
sol·licitada.

Original i fotocopia dels requisits imprescindibles.
Sol·licitud per la participació en processos de selecció.
Declaració responsable degudament emplenada.
Certificat de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun
delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. (Demana cita aquí o sol·licita’l
online amb certificat digital o clave)

