Ref: HR-01-01

Tècnic de Manteniment en Pràctiques (Ref: MGMT 2022-14)
L'Institut d’ Investigació Química de Catalunya (ICIQ) cerca un tècnic/a de manteniment en
pràctiques.
Aquest lloc serà finançat per l'Agència Estatal de Recerca/Ministeri de Ciència i Innovació a
través del Programa de Centres d'Excel·lència "Severo Ochoa" 2019 (CEX2019-000925-S,
MCIN/AEI / 10.13039/ 50110001103).
L'ICIQ és una de les institucions líders al món, reconeguda internacionalment, en el camp
de la química, compromesa amb la resolució dels grans reptes socials i econòmics,
mitjançant la realització de recerca de màxima qualitat en dues àrees principals: Les
energies renovables i la catàlisi. L' Institut també pretén formar la futura generació de
científics oferint programes educatius d'alta qualitat a estudiants de màster, doctorat i
investigadors postdoctorals (detalls complets a http://www.iciq.org/). La nostra missió és
liderar, des del punt de vista de la ciència molecular, estratègies creuades per resoldre grans
reptes socials i econòmics, com el canvi climàtic i l'abastament sostenible de matèries
primeres i energètiques, contribuint així a establir una economia basada en el coneixement
i a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans a la nostra zona d'influència.
El Tècnic/a de Manteniment en pràctiques treballarà sota la supervisió del Responsable de
Manteniment.

Tasques i responsabilitats:
Formaràs part de l’equip de Manteniment i treballaràs sota la supervisió i orientació de
l’equip de Manteniment de l’ ICIQ i participaràs en:
•
•
•
•
•

Supervisar i/o mantenir les instal·lacions Electricitat, climatització, regulació i
control en el nostra sistema GMAO en manteniment preventius.
Arrencada i atur de les instal·lacions, programades.
Supervisió i verificació de les característiques dels equips.
Supervisar i /o muntar instal·lacions i equips, realitzant les operacions de
comprovacions, localització d’averies, ajust i substitució dels elements.
Seguiment dels paràmetres de funcionament correcte dels equips.
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•
•
•

Seleccionar els equips i els elements de cablejat i interconnexió necessaris en la
instal·lació automàtica, d'acord amb les especificacions i les prescripcions
reglamentàries.
Elaborar o actualització de planell o esquemes de les instal·lacions en els laboratoris.
Altres funcions dins de la unitat.

Perfil del candidat/a:
Tècnic/a FP en grau instal·lacions electricitat i manteniment o elèctriques i automàtiques.
•
•
•
•
•
•
•
•

Obert a estudiants actuals o candidats que han completat els seus estudis com a
màxim tres anys abans.
Coneixements electricitat o electrònica.
Coneixements basics Instal·lacions d’automàtiques en l’entorn d’edificis i petita
industria PLCS.
Coneixement de xarxes industrial ( proficus, bacnet, profinet...)
Es valora el coneixements en electromecànica
Coneixement relacionat amb Instal·lacions Tèrmiques en edificis.
Habilitats en treballar conjuntament amb tècnics de control per la supervisió de
elements de camp.
Es valora el coneixement en els programes de disseny d’esquemes elèctrics en
Autocad o SEE electrical.

Qualitats i habilitats valorades:
Persona polivalent amb:
•
•
•
•

Bona capacitat de comunicació.
Capacitat per seguir les normes de seguretat i higiene.
Capacitat per treballar sota pressió i adaptació al canvi.
Capacitat de treball en equip, compromís i responsabilitat.

Condicions:
▪
▪

Contracte de practiques o d’alternança de formació d'un any
Contracte de treball a temps complet
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▪
▪
▪

Divideix el salari anual en dotze pagaments mensuals
Remuneració segons la qualificació/experiència de l'individu.
Incorporació: Tan aviat com sigui possible.

