TI AUTOMOTIVE SYSTEMS:
DADES DEL LLOC A COBRIR:

o Descripció general de l’activitat de l’empresa: AUTOMOCIÓ ( Fabricació de tubs de
conducció fuel/ líquid fre)
o Denominació del càrrec a cobrir: OPERARI
o Funcions:
• Preparació de les màquines i dels equips de visió per els diferents referències, seguint els
passos dels tipus de canvi, vigilant l’alimentació i el correcte ensamblat.
• Aprovisionament i abastiment de la màquina de tubs en recte, segons especificacions de la
HF/ Kanban corresponent a la referència a fabricar.
•Atendre els funcions dels grups d’abocardats, efectuant tots els canvis necessaris en els
elements d’aquests conjunts fins aconseguir el abocardat correcte.
• Cerciorament del correcte funcionament de la instal∙lació donant nota de les anomalies
oposades.
• Informar de forma correcta tots els canvis d'activitat en Qplant.
•Verificació unitària del resultat del procés, separant i classificant el material defectuós segons
criteris establerts.
• Realitzar els controls establerts pel Dpt. de Qualitat en la màquina EIAD.
• Registrar en impresos corresponents i/o terminals totes les incidències de la màquina. •
Reportar en Qplant els volums fabricats i les unitats rebutjades, retirant cap a les àrees
subsegüents els lots processats.
• Vetllar pel compliment del manteniment d'1er nivell, ordre i neteja d'elements i
instal∙lacions.
·Programació CNC ( formació robótica / automatismes industrial)
Nombre de places a cobrir: 15

Formació mínima necessària per al lloc de
treball:
Grau Medio o Superior Fabricació mecànica/
producte mecànic/ mecanització. Robática
industrial

Formació desitjada per al lloc de treball:
Grau Superior disseny i desenvolupament en
productes de fabricació mecànica

Experiència mínima necessària per al lloc:
Mínim 1 any en lloc de treball similar.

Experiència desitjada per al lloc de treball:

Edat desitjada:
entre

Idiomes:
Castellà i Català

Salari aproximat:
Salari Mínim:
22.330 €

...24..... i .....38...

Salari Màxim:

Observacions:

¾ Tipus de contracte:
Temporal a jornada complerta per puntes de producció (402) /

L’empresa és accessible (indiqui amb una creu):
X Només amb vehicle propi
S’hi arriba amb transport públic però s’ha de caminar una mica
Ben comunicada amb transport públic
En cas de contractar personal estranger (indiqui amb una creu):
X Necessiten català i castellà fluid
Necessiten castellà fluid
Amb un coneixement de nivell intermig de castellà poden desenvolupar la seva feina
Amb un coneixement bàsic de castellà poden desenvolupar la seva feina
Pot desenvolupar la feina sense parlar ni castellà ni català
¾ Observacions:

Altres dades d’interès: ganes de treballar, dinàmic, resolutiu.
Horari

torns rotatius 6 a 14h, 14 h a 22 h i torn de nit 22 a 6 h del matí.

Vehicle

cotxe o moto propi/a

