
 
 
 
 

 
 

Inici Procés de Selecció (bases de la convocatòria) 
 

   
Denominació del lloc Tècnic de manteniment (Electricista) 

Data d’inici del procés 14 de novembre de 2016 

Destinataris de la convocatòria Qualsevol persona que acrediti els requisits del perfil 

Jornada de treball La jornada de treball és en torns de nit (de 21:45h a 5:45h), matins ( de 
5:45h a 13:45h) i tardes  (13:45h a 21:45h) amb rotació mensual (torns de 4 
setmanes). També amb rotació periòdica, es fan guàrdies durant els caps 
de setmana i festius. 

Modalitat de contractació Contracte indefinit 

Retribució  Retribució fixa: 28.634,57€ (salari nivell + P.C.L. + Comp. Agres.) + variables 

(participació beneficis, plus variable) més complements per horari nocturn i 

ajudes corporatives (assegurança,...)  

Missió del lloc i funcions La persona que ocupi aquest lloc ha d’estar capacitada per realitzar el 

manteniment d’instal·lacions de cadenes automatitzades de producció 

industrial, així com del manteniment correctiu de la instal·lació elèctrica i 

de conducció d’aigua. 

Perfil professional Formació  de cicle formatiu de grau mig o superior en l’àmbit del 
manteniment d’instal·lacions industrials (tècnic electricista) demostrant 
una experiència mínima de 4 anys en el manteniment elèctric 
d’instal·lacions de cadenes de producció havent realitzat programació 
PLC´s, programació SCADA, automatismes convencional, manteniment de 
motors, bombes, sondes temperatura, pressió, etc... Es valoraran 
coneixements de mecànica industrial. 

Sistemàtica de selecció  Els interessats en participar en el procés hauran d’enviar el seu C.V. a 
l’adreça seleccio@mercabarna.es. Només seran considerats aquells CV que 
s’hagin rebut per aquesta adreça i hagin estat directament enviats per 
l’interessat o s’hagin rebut a través del portal Feina Activa o de la borsa de 
treball del Gremi d’Instal·ladors de Barcelona. 
Seran convocades un màxim de 15 persones, escollides per l’adequació del 
CV al perfil professional requerit i a les proves específiques. D’aquestes, 
s’escolliran les 3 amb major puntuació acumulada per a ser entrevistades 
on hauran d’acreditar a més la seva capacitació professional.  

Criteris de selecció Prova específica de coneixements tècnics: fins a 40 punts 

Entrevista personal: fins a 40 punts 

Experiència professional provada: fins a 10 punts (1 punt per any 
addicional) 

Titulacions addicionals: fins a 10 punts (2 punts per títol addicional) 

Comitè de selecció Encarregat/da de manteniment 
Cap de desenvolupament d’infrastructures 
Director/a d’Organització i RRHH 

Presentació de sol·licituds Fins el 27 de novembre de 2016 

Data de finalització del procés 13 de desembre de 2016 
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