OFERTA PÚBLICA PER A L’IBANAT: MECÀNIC/A A MALLORCA (REF. 042021-002181)
Funcions
-

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

-

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

-

Conducció de vehicles fins els admesos per a carnet C per a desplaçament a tallers
aliens, o desplaçaments per avaria a taller propi. 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, d’altres departaments de
l’IBANAT, encara que no siguin màquines o eines, quan les feines requereixin l’ús
de mitjans especialitzats de mecànica com pugui ser la soldadura.

-

Manteniment dels locals destinats a taller i de les eines assignades.

-

Manteniment d’acord a les directrius dels seus caps dels locals destinats a taller.
Neteja, seguretat i higiene, elements mecànics, pneumàtics, hidràulics, elèctrics,
etc.

-

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

-

Vigilància fixa, des de qualsevol punt de la xarxa de vigilància, o mòbil en itineraris
prefixats.

-

Assistir a les comissions de selecció de personal.

-

Fer la instrucció dels expedients disciplinaris.

-

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

-

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

-

Complir i fer 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 altra responsabilitat no contemplada, però que sigui
pròpia de la seva titulació i de les competències generals del seu àmbit
professional.

-

Per a la realització de les seves funcions podrà ser transportat mitjançant mitjans
aeris o nàutics, propis o externs.
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Requisits
-

Batxillerat i qualsevol de les titulacions de cicle formatiu de grau mitjà de la família
professional Transport i manteniment de vehicles, o Tècnic superior de la família
professional Transport i manteniment de vehicles, o equivalents oficials.

-

Català B2.
Carnet de conduir C.
Superació de la prova física Field Test, basada en una marxa constant en una
distància de 3.200 metres dins un circuit i de forma ininterrompuda però sense
córrer. Aquesta prova es realitza duent un guardapits amb un pes d’11kg (homes) i
9Kg (dones). Aquesta marxa s’ha de realitzar en un temps màxim de 30 minuts. El
terreny on es desenvolupa la prova serà pla (amb pendents inferiors al 4%).

Grup
C
Característiques del lloc
Esforç físic, resistència a l’estrès, control de les emocions, flexibilitat, adaptabilitat, iniciativa,
organització.
Condicions:
Contracte d’interinatge, per substitució de persona que es troba en adscripció temporal.
Jornada completa 37,5 h./setmana. Horari de dilluns a divendres. Salari aprox. 26.757,52€
(sou brut anual).
Lloc de feina
Base Logística Son Tous-Camí de can Palou s/n 07007-Palma
Important
Les persones interessades que compleixin tots els requisits han d’inscriure’s a través de la web
del SOIB, www.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 23.59 de dia 01/07/2021:
https://intranet.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFEPUBLICA
La selecció consta de dues parts; una en la que es realitza entrevista personal i valoració de
mèrits i una altra en la que s’ha de superar una prova física, de caràcter eliminatori.
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 2018:
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3611161&coduo=1224&lang=ca
Es realitzarà una prova física (Field Test) Cada participant a la prova, emplenarà un formulari de
consentiment amb coneixement de causa dels riscs inherents de la seva execució. En cas de
negar-se a firmar, l'aspirant en procés de selecció quedaria exclòs del procés selectiu.

C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 76 39
ibanat.caib.es

2

Per a l'entrevista han d'aportar el currículum vitae, fotocòpia del DNI i fotocòpies de la
documentació acreditativa dels requisits mínims, a més dels mèrits que es vulguin avaluar.
Per a la valoració de l'experiència professional han de presentar la vida laboral i contractes o
certificats de serveis prestats tant a l'administració com a l'empresa privada.
Les persones aspirants que compleixin els requisits i no siguin seleccionades formaran part
d’una llista de suplents per una durada no superior a l’any des de la seva publicació, per a
cobrir futures baixes, excedències o vacants a la mateixa plaça o a altres places del mateix lloc
de treball a l’illa de Mallorca. Aquesta llista de suplents es gestionarà segons s'estableix a
l'acord pel procediment per a la contractació de personal laboral no permanent a l'Institut
Balear de la Natura aprovat per la comissió paritària en sessió 14 de novembre de 2018 i que
es pot consultar a la web de l'IBANAT.
Qualsevol novetat sobre el procés de selecció podrà ser notificat a les persones interessades, a
través de correu electrònic.
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