DATA: 12/05/2021
ES NECESSITA ELECTRICISTA. OFICIAL PRIMERA
Experiència mínima: almenys 2 anys
Jornada completa
Descripció En dependència directa del Director de fàbrica de la Delegació
Central, les seves funcions s'exerciran a la Pobla de Vallbona (València): Instal·lació, revisió i manteniment d'instal·lacions elèctriques en baixa tensió
tant en mòduls com en muntatges modulars.
Diagnosi d'avaries i posteriors reparacions. - Realització i signatura dels
butlletins elèctrics. Esquemes elèctrics. - Suport a la preparació de les
instal·lacions dels mòduls (climatització, lampisteria, etc). - Suport a la gestió
de magatzem: Ordre i col·locació de materials en la delegació, recepció de
mercaderies i subministrament a contractes - Sortides a muntatges puntuals en
la parcel·la del client.
Durada del contracte 6+6+indefinit Requisits mínims
Carnet oficial d'instal·lador elèctric de Baixa Tensió.
Experiència d'almenys 2 anys exercint funcions similars.
PRL 20 hores específic per al lloc de treball o superior (*60h + *6h).
Es valorarà experiència en muntatge de panell sandvitx / Preparació de casetes
d'obra, pintura, lampisteria i qualsevol altre ofici de construcció. –
Es valorarà coneixements d'altres oficis com a climatització o lampisteria.
Interessats telefonar al 962763021 en horari de 9:00 a 14:00 o enviar CV a:
empleo@lapobladevallbona.es o lapobla.empleo@gmail.com
SE NECESITA ELECTRICISTA. OFICIAL PRIMERA
Experiencia mínima: al menos 2 años
Jornada completa
Descripción En dependencia directa del Director de fábrica de la Delegación
Central, sus funciones se ejercerán en la Pobla de Vallbona (Valencia): Instalación, revisión y mantenimiento de instalaciones eléctricas en baja
tensión tanto en módulos como en montajes modulares.
Diagnosis de averías y posteriores reparaciones. - Realización y firma de los
boletines eléctricos. Esquemas eléctricos. - Apoyo a la preparación de las
instalaciones de los módulos (climatización, fontanería, etc). - Apoyo a la
gestión de almacén: Orden y colocación de materiales en la delegación,
recepción de mercancías y suministro a contratas - Salidas a montajes
puntuales en la parcela del cliente.
Duración del contrato 6+6+indefinido Requisitos mínimos
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Carnet oficial de instalador eléctrico de Baja Tensión.
Experiencia de al menos 2 años desempeñando funciones similares.
PRL 20 horas específico para el puesto de trabajo o superior (60h + 6h).
Se valorará experiencia en montaje de panel sándwich / Preparación de
casetas de obra, pintura, fontanería y cualquier otro oficio de construcción. –
Se valorará conocimientos de otros oficios como climatización o fontanería.
Interesados llamar al 962763021 en horario de 9:00 a 14:00 o enviar CV a:
empleo@lapobladevallbona.es o lapobla.empleo@gmail.com

