Lloc de treball

Tècnic/a especialista en manteniment
Funcions:
-

Inspeccions de tot tipus d’instal·lacions.
Elaborar informes; verificar, complimentar, elaborar expedients, actes i documentació.
Fer ús avançat de les eines i aplicacions informàtiques disponibles per al
desenvolupament de les funcions assignades.
Col·laborar en el disseny i impuls de nous projectes relacionats amb el seu àmbit
competencial, implementant-los i donant el suport necessari en totes aquelles
qüestions relacionades amb la seva execució.
Execució material de treballs de la seva competència prèvia adquisició dels materials a
magatzem autoritzat.
Assessorar i informar sobre serveis que ofereix l'organització i a les diferents àrees de la
casa en el seu àmbit competencial, així com donar suport a qui atén en primera instància
les queixes, demandes i suggeriments dels usuaris del patrimoni de l’empresa.
Processar dades relacionades amb l'activitat de la unitat.
Realitzar l’estudi dels projectes de les comunitats energètiques i de sistemes
fotovoltaics.
Instal·lar i programar els sensors, plaques i aparells de telegestió per el control remot
dels consums i funcionament de les instal·lacions, posada en marxa i verificació del
sistema, fer el seguiment i control.
Dur a terme projectes de millora energètica per a l’optimització del consum energètic
de locals, oficines i edificis d’habitatges.
Definir i crear sistemes de repartiment de despeses comunitàries, control i seguiment.
Realitzar inspeccions en inmobles conjuntament amb tècnics de l’Ajuntament de
Mataró i elaborar informes tècnics d’instal·lacions.
Dur a terme les funcions necessàries per donar compliment a la normativa RD 736/2020
per la qual es regula els consums individuals en instal·lacions tèrmiques d’edificis.
Conservar i mantenir nous habitatges adquirits per adscripció municipal i continuïtat
dels existents.
Inspeccionar i definir el manteniment preventiu de sistemes energètics (fotovoltaics,
calefacció, ACS, elèctrics, sistemes contra incendis, renovacions d’aire, etc).
Realitzar el manteniment correctiu de sistemes energètics
Dur a terme projectes de millora dels sistemes d’il·luminació, comunicació i gestió
d’aigües de les instal·lacions de PUMSA.
Instal·lar sistemes fotovoltaics en comunitats d’habitatges.

Requisits:
-

Tècnic/a Superior en Instal·lacions Electrotècniques o titulació equivalent o superior.
Experiència com a tècnic superior electricista o equivalent.
Nivell C de català.
Permís de conduir B.

A valorar:
- Altre titulació acadèmica i formació relacionada amb el lloc de treball.
- Altres acreditacions professionals relacionades amb el lloc de treball.
- Eines ofimàtiques: processador de textos, full de càlcul, bases de dades, correu electrònic,
etc.
Vacants: 2 vacants
Termini presentació candidatures: 10 dies hàbils des de la publicació
Període de prova: 2 mesos
S’ofereix incorporació immediata, contractació estable a jornada completa (horari 8 a 15:20) i
una retribució de 26.453,13€ bruts anuals.
CLÀUSULA PROTECCIÓ DADES SELECCIÓ PERSONAL
D'acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), us informem
que les dades personals facilitades i recollides en aquesta sol·licitud d'ocupació, seran incloses
en un fitxer de dades personals sota la responsabilitat de: Promocions Urbanístiques de Mataró,
SA. per al seu tractament, amb la finalitat exclusiva de prendre part en la convocatòria i per
a la resta de la tramitació del procés selectiu al que es presenta. L'interessat atorga el seu
consentiment exprés per al tractament de les dades personals amb la finalitat anteriorment
esmentada. La no acceptació d’aquestes clàusules farà impossible establir la seva participació
en el procés selectiu. Les dades personals no seran cedides a tercers i es conservaran únicament
el temps necessari per finalitzar la selecció.
El candidat pot exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al
tractament i altres legalment establerts, de qualsevol de les seves dades que no siguin
imprescindibles per a la gestió per a la que van ser sol·licitades, adreçant un escrit i identificantse amb el DNI, a pumsa@pumsa.cat

