OFERTA PÚBLICA PER A L’IBANAT: MECÀNIC A EIVISSA (REF. 0880)
FUNCIONS:


Reparació i manteniment de tot tipus d’eines i maquinària propis de l’IBANAT.



Conducció de vehicles fins als admesos per al carnet C per a desplaçaments
per averies a tallers, propis

o aliens. Excepcionalment, i només en cas

d’emergència declarada, conducció i actuació amb vehicles d’emergències, i en
absència de conductors.


Manteniment i reparació de mitjans propis de l’IBANAT, i o

d’altres

departaments, encara que no siguin màquines o eines, quan les feines
requeixen l’ús de medis especialitzats de mecànica com pugui ser la soldadura.


Manteniment dels locals destinats a taller i de les eines assignades. Neteja,
seguretat e higiene, elements mecànics, pneumàtics, hidràulics, elèctrics, etc.



Suport a operacions de vigilància i extinció d’incendis forestals i en
contingències en el medi natural i rural.



Conservació, inventari i manteniment en condicions d’ús de les eines
assignades.



Proposta d’adequació de l’utillatge a les noves tècniques i tecnologies.



Complir la normativa vigent en prevenció de riscos laborals, així com les
recomanacions del coordinador, en matèria de seguretat i prevenció de riscos
laborals.



Desenvolupar qualsevol altre responsabilitat no contemplada, però que sigui
pròpia de la seva titulació i de les competències generals dels seu àmbit
professional.



Per a les seves funcions podrà ser transportat, ocasionalment, mitjançant
mitjans aeris o nàutics, propis o externs.

REQUISITS:


Títol de Tècnic Superior de la família de Manteniment de Vehicles
autopropulsats o equivalent oficial.



Certificat de català B2.



Permís de conduir C.

Posteriorment, però abans de començar a treballar: Es realitzarà una prova física
(Field Test). És imprescindible que el personal, el dia de la prova física, vingui amb
roba i calçat esportiu. Cada participant haurà de dur un certificat mèdic,
imprescindible per poder realitzar la prova, que acrediti que és apte per poder
realitzar la prova, i a més, haurà d’emplenarà un formulari de consentiment amb
coneixement de causa dels riscs inherents de la seva execució.
En cas de no dur el certifica mèdic, o negar-se a firmar el consentiment, l’aspirant en
procés de selecció quedaria exclòs del procés selectiu.
CONDICIONS: Contracte interí fins a la cobertura definitiva de la plaça.
Lloc de feina: Eivissa (Antic Quarter de Sa Coma). Jornada completa 37,5 h./setmana.
Disponibilitat de dilluns a diumenge, per torns.
Salari aprox.: 26.697,30 € (sou brut anual). Segons Conveni laboral de l’IBANAT.
Els aspirants que compleixin els requisits, i no siguin seleccionats per ocupar el lloc
de treball, formaran part d’una borsa de treball de vigència d’1 any des de la
publicació de la Resolució amb la llista definitiva del procés de selecció.
Les persones interessades i que compleixin tots els requisits han d’inscriure’s a
través de la web del SOIB, soib.es a l’apartat

de cercador d’ofertes públiques

d’ocupació, a l’oferta de feina a la qual es vol participar fins les 24h del dia
26/02/2019:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd190qwhoZEAOEvsv6Vcd_g5vi2eXV_ThBJGL3HYr-7MFgEg/viewform
Els mèrits i capacitat dels aspirants es valoraran en virtut de l’Acord pel procediment
per a la selecció i contractació de personal laboral no permanent a l’Institut Balear de
la Natura de 14 de novembre de 2018:
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3611161&coduo=1224&lang=ca

Enllaç a ofertes de feina en difusió:
https://apps.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06

