
 

 
 
Data de publicació: 28 de desembre de 2022 
N. Ref.: 106/2022 
 
Àrea : Economica i Sistemes 
Cap d’àrea:    Jaume Marfà Sánchez 
Grup: Manteniment 
Cap de grup: Francesc Valls Mariscal 
 
Position: Ajudant/a de Manteniment suport en instal.lacions 
 
Descripció del lloc de treball: 
 
IREC està buscant un/a Ajudant de Manteniment, per formar part de l’equip actual que dona suport al 
centre de investigació.  
El/la candidat/a haurà de Realitzar tasques de manteniment general preventiu i correctiu de les 
instal·lacions frigorífiques i de climatització del Centre Corporatiu aplicant la normativa vigent, protocols 
de qualitat, de seguretat i prevenció de riscos laborals establerts, i d’acord amb les directrius marcades pel 
seu cap de Serveis. 
Realitzarà treballs de fontaneria general, electricitat industrial i manipulació de càrregues entre altres 
treballs assignats. 
Treballarà en la reposició i verificació diària del servei general del sistema de gasos, com ara el seu control 
i manteniment preventiu i correctiu de la central. 
El/la candidat/a haurà d’identificar possibles avaries en les instal·lacions i aplicar els pertinents correctius, 
per minimitzar les reparacions futures en equips. 
Col·laborar en la gestió de compres derivades del Manteniment d’instal·lacions. 
Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinària, eines o 
substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva 
disposició, d’acord amb els procediments establerts per la corporació i la normativa vigent en matèria de 
prevenció de riscos laborals. 
Disposició per donar suport en horari no lectiu, d’emergències detectades al centre. 
Col·laborar en la recollida d’informació i l’obtenció de dades necessàries per a la redacció d’estudis i 
informes en matèria de Manteniment d’instal·lacions. 
Seleccionar i arxivar la informació referent a maquinària, eines, vestuari, etc. 
Qualsevol altra funció anàloga a les anteriorment exposades o qualsevol de les pròpies de la seva 
categoria professional que sigui assignada pel seu o la seva cap. 
 
 
Requeriments: 
Essential: 
- FP Grau mitjà en install.lacions eléctriques i automàtiques 
- Coneixements en gasos técnics de laboratori 
- Coneixements en instal·lacions elèctriques 
- Coneixements en reparació i manteniment general 
- Coneixements en idiomes: Català, Castellà, Francès. 
  
Es valorarà:. 
- Coneixements en idioma anglès. 
- Haber treballat a l’àrea de Manteniment en una institució del sector públic 
 
 
 



 

 
Habilitats personals: 
- Automotivat i obert de ment 
- Bones habilitats comunicatives 
- Treballador d'equip. 
 
 
Temes inclosos en l'examen: 
 
.Electricitat bàsica 
.fontaneria general 
.Soldadura y Caldereria 
.Máquinas de corte 
. Prevenció I riscos laborals (gasos técnics i laboratoris) 
 
Jurat proposat:  

Presidència Titular  Francesc Valls Mariscal 
Vocal 1  Titular  Albert Llorente 
Vocal 2  Titular  Jesús Casado Mola 

 

Més informació sobre el procés de selecció a: 
CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN POR CONCURSO PARA LA 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE 
SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 

 

  



 

 

Publish Date: December 28th 2022 
N. Ref.: 106/2022 
 
Area : Economica i Sistemes 
Area leader:    Jaume Marfà Sánchez 
Group: Manteniment 
Head of Group: Francesc Valls Mariscal 
 
Position: Facility Support Maintenance Assistant 
 
Description of the job position: 
 
IREC is looking for a Maintenance Assistant, to be part of the current team that supports the research 
center.  
The candidate must perform general preventive and corrective maintenance tasks of the refrigeration and 
air conditioning facilities of the Corporate Center applying current regulations, quality protocols, safety 
and prevention of occupational risks established, and in accordance with the guidelines set by their Head 
of Services. 
It will carry out general plumbing, industrial electricity and load handling among other assigned jobs. 
It will work on the daily replacement and verification of the general service of the gas system, such as its 
control and preventive and corrective maintenance of the plant. 
The candidate must identify possible breakdowns in the facilities and apply the relevant correctives, to 
minimize future repairs to equipment. 
Collaborate in the management of purchases derived from the maintenance of facilities. 
Ensure health and safety in the workplace, properly using machinery, tools or substances related to its 
activity, as well as the means and protective equipment made available to it, in accordance with the 
procedures established by the corporation and current regulations on the prevention of occupational 
risks. 
Willingness to give support during non-school hours, of emergencies detected in the center. 
Collaborate in the collection of information and the obtaining of data necessary for the writing of studies 
and reports on facility maintenance. 
Select and archive information regarding machinery, tools, clothing, etc. 
Any other function analogous to those set out above or any of those specific to his professional category 
that is assigned by his or her boss. 
 
 
Requeriments: 
Essential: 
- FP Intermediate degree in electrical and automatic installations 
- Knowledge of technical laboratory gases 
- Knowledge of electrical installations 
- Knowledge of repair and general maintenance 
- Language skills: Catalan, Spanish, French. 
  
Advantageous:. 
- Knowledge of English. 
- Worked in the maintenance area in a public sector institution 
 
 
 
 



 

Personal Skills: 
- Self-motivated and open-minded 
- Good communication skills 
- Team worker. 
 
 
Topics included in the exam: 
. Basic electricity 
. Fontaneria general 
. Welding and Boilermaking 
. Court Machines 
. Prevention and occupational risks (technical gases and laboratories) 
 
Proposed Jury:  

Presidency Titular  Francesc Valls Mariscal 
Vocal 1  Titular  Albert Llorente 
Vocal 2  Titular  Jesús Casado Mola 

 

More information about the selection process in: 
CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN POR CONCURSO PARA LA 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE 
SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 

 


