
 
 
 
 

 
 

Inici Procés de Selecció (bases de la convocatòria) 
 

   
   
Denominació del lloc RESPONSABLE DE MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS   

Data d’inici del procés 20/02/2018 

Destinataris de la convocatòria Qualsevol persona que compleixi el perfil requerit pel lloc de treball 

Jornada de treball 37,50 hores de dilluns a divendres, principalment en horari intensiu de 
matí. Es requereix flexibilitat horària i disponibilitat, segons necessitats 
puntuals. 

Modalitat de contractació Indefinit 

Retribució  Salari Nivell 10 +P.C.L + Agressivitat (1r any 32.182,92 € i a partir del 2n any 
34.792,35 €) 

Missió del lloc i funcions La persona que ocupi aquest lloc haurà de gestionar principalment l’àrea de 
manteniment d’instal·lacions, implantant les millores necessàries en relació 
a planificació de tasques, mètodes de treball, accions correctives, 
preventives i normatives, amb l’objectiu de garantir el correcte 
funcionament de les instal·lacions i de reduir les incidències. Així mateix 
serà el responsable de la gestió de subministraments, gestió de nous 
projectes d’instal·lacions i dels processos de contractació de productes i 
serveis del seu àmbit a tercers, el seguiment d’empreses contractades i 
control de costos.   

Perfil professional Es requereix formació en Enginyeria Tècnica, especialitat preferentment 
Mecànica o Elèctrica. Amb coneixements de tecnologia industrial, 
tècniques de manteniment confiable i eficient i de manteniment preventiu i 
predictiu (TPM, RCM...). Es valorarà formació complementària en PRL.  
Experiència mínima de 3 anys com a responsable de manteniment 
coordinant equips de 10-15 persones. Es valorarà coneixements en 
programes de gestió de manteniment ( GMAO). Catalano parlant i amb bon 
nivell d’anglès. 

Sistemàtica de selecció  Els interessats en participar en el procés hauran d’enviar el seu C.V. a 
l’adreça seleccio@mercabarna.es o a través de la bossa de treball 
d’Infojobs. També podran formar part del procés aquells currículums de la 
Base de Dades que compleixin els requisits. 

Criteris de selecció Proves tècniques: 40 punts 
Entrevista: 60 punts 

Comitè de selecció Cap de desenvolupament d’infraestructures i Directora de Recursos 
Humans  

Presentació de sol·licituds Fins 04/03/2018 

Data de finalització del procés S’estima la finalització el dia 18/03/2018, sempre i quan es tingui 
seleccionada la terna finalista. 
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