
Convocatòria Enginyer/a de manteniment
per integrar-se en el Departament d'Enginyeria i

sota la Direcció del mateix

El  Departament  d'Enginyeria  de  Serveis  de  Salut  Integrats  del  Baix  Empordà  necessita
incorporar un/a Enginyer/a de manteniment.

El Departament d’Enginyeria de SSIBE gestiona l’àrea de projectes i inversió d’infraestructures
físiques,  l’àrea  de  manteniment  d’edificis,  instal·lacions  i  electromedicina,  l’àrea  de
telecomunicacions, la gestió energètica i l’àrea de vigilància i seguretat.

El Servei  de Manteniment de l’Hospital  disposa d’un taller de manteniment i  d’un equip de
professionals  que  realitza  les  tasques  de  manteniment  preventiu  i  correctiu  de  l’edifici,
instal·lacions i equipaments.

S’OFEREIX:

 Contractació temporal de 6 mesos a jornada completa (1634 h/anuals).
 Sou  segons  II  Conveni  Col·lectiu  de  treball  dels  hospitals  d’aguts,  centres  d’atenció

primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català
de la Salut.

 Programa de Formació Continuada.

REQUISITS:

 Titulació en alguna enginyeria afí a l’àmbit del manteniment industrial.
 Domini d’eines ofimàtiques. Paquets Microsoft Office i Open Office.
 Coneixements i presa de contacte amb eines GMAO.
 Coneixements avançat d’Autocad.
 Carnet de conduir B i cotxe propi per a desplaçaments de treball.

ES VALORARÀ:

 Experiència en àmbits similars, preferiblement al sector sanitari.
 Facilitat per a la tecnologia.
 Experiència en instal·lacions industrials: clima, electricitat, fred industrial, gasos medicinals,

aigua sanitària, ...
 Nivell C o D de català o equivalent.
 Idiomes: Anglès nivell mig.
 Capacitats comunicatives a nivell escrit i parlat.

PERFIL: 

 Perfil  personal:  persona jove,  dinàmica,  amb iniciativa i  ganes de desenvolupar un nou
projecte professional.

 Capacitat d’implicació.
 Capacitat de comunicació assertiva.

 Capacitat de relacions interpersonals.

 Capacitat de treball en equip.
 Capacitat  de resolució  de problemes,  organització  del  propi  treball  i  responsabilitat  del

mateix.
 Alta capacitat d’aprenentatge.



FUNCIONS:

 Elaboració de plans de manteniment preventiu i correctiu.
 Planificació i coordinació de calendaris de manteniments.
 Seguiment i supervisió de les tasques de manteniment.
 Seguiment i supervisió de la correcta execució dels contractes de manteniment. 
 Seguretat industrial: BT, RITE, ascensors, ....
 Gestió de consums energètics i consums d’aigua.
 Manteniment conductiu de la climatització.
 Realització  de  les  memòries  corresponents  al  manteniment  anual  de  les  diferents

empreses.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 22 de juny de 2020

CANDIDATS/ES  INTERESSATS/DES: 
Entra a la web www.ssibe.cat – borsa de treball,  clica damunt l’oferta de treball que correspon i
clica damunt a la pestanya “INSCRIURE’M EN AQUESTA OFERTA” - cal omplir tots els camps
i adjuntar CV actualitzat i carta de motivació -en un sol document .pdf (màxim 20MB). 
Referència: SSIBE-ENG

Per a més informació,  
972 60.92.39 - recursoshumans@ssibe.cat (Sra. Dolors Margarit) 

Palamós, 8 de juny de 2020
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