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 Auxiliar al Departament de Serveis Generals 

Necessitem una persona de suport per al Departament, dedicat al manteniment dels locals i 

instal·lacions de l’entitat. Precisem d’una persona dinàmica, autònoma, flexible, amb una gran 

capacitat de treball, i disposada a dur a terme un ventall molt ampli de tasques i funcions en un 

entorn molt dinàmic i canviant. 

 

Cicle formatiu de grau mitjà o superior en alguna de les següents branques: tècnic d’edificació i Obra civil, 
electricitat i electrònica, mecànica, fusta i moble.... o similars, o bé disposar d’experiència equivalent. 

 

Dinamisme i iniciativa 

Capacitat i desig d’aprenentatge 

Capacitat de treball en equip 

Capacitat de planificació i organització de tasques 

Productivitat en la realització de tasques múltiples i diverses 

Autonomia i responsabilitat 

 

Valorable experiència en treball de manteniment general d’edificis i instal·lacions. 

Coneixements en treballs de lampisteria, fontaneria, paleta, pintura o altres treballs relacionats. 

Polivalència i capacitat per a dur a terme tasques diverses. 

Estar inscrit en el Programa de Garantia Juvenil. 

 

Donar suport dins l’equip del Departament de Serveis Generals en les tasques a desenvolupar. 

Reparacions de fontaneria, electricitat, paleta, fusteria, serralleria amb la supervisió del Tècnic Superior. 

Donar suport a les tasques de Logística, (donatius, trasllat de materials, càrrega i descàrrega, neteja...) 

Participar en les millores i en el manteniment d’electricitat, pintura, obra,... dels diferents locals. 

Detectar necessitats de manteniment dels espais dels serveis socioeducatius. 

 

HORARI 40 hores setmanals de dilluns a divendres (horari a concretar). En dies concrets es requereix 

flexibilitat i disponibilitat horària a compensar amb el còmput anual d’hores. 

SOU BRUT 1.269,32€ bruts mensuals per 12 pagues. 

INCORPORACIÓ Immediata 

ALTRES  Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.                                             

Es garanteix la confidencialitat en el procés de selecció.                                                                                   

No es podran respondre consultes particulars o específiques.                                                               

Només s’acceptaran CV per mitjà de correu electrònic.                                                                            

Només es donarà resposta als candidats entrevistats. 

FORMACIÓ 

COMPETÈNCIES 

EXPERIÈNCIA I REQUERIMENTS 

FEINA 


