
 
 

 

    

La Fundació IL3-UB vol incorporar 
Un/a TÈCNIC/A DE MANTENIMENT (Ref.0118) 

 
Som l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona. Amb l'esperit de servei a la 
societat, la nostra missió és donar continuïtat formativa a les persones perquè puguin complir 
els seus propòsits de desenvolupament professional i personal, així com ajudar a les empreses 
i organitzacions a millorar la competitivitat a través de la gestió del coneixement. 
 
Amb més de 25 anys d'experiència i amb el suport d'una xarxa de més de 5.000 experts 
associats, oferim màsters, postgraus i programes en formació de Salut i Farmàcia; Enginyeria, 
Tecnologia i Medi ambient; Economia i Empresa, així com en Educació, Cultura i Comunicació 
en modalitat presencial, semi presencial i online. A més, acompanyem a les empreses per 
identificar i respondre als principals desafiaments als quals han de fer front en els negocis. 
Estem especialitzats en el disseny de propostes de valor en l'àmbit de Recursos Humans per 
impulsar el desenvolupament empresarial. L’IL3-UB està situat en el 22@, un nou model urbà 
en el qual conflueixen tradició i innovació. 

www.il3.ub.edu 

Para nostra seu a Barcelona, volem incorporar un/a Tècnic/a de Manteniment. 
 
La persona seleccionada es responsabilitzarà de realitzar el manteniment bàsic per al 
funcionament i la seguretat de les diferents instal·lacions de l’IL3, segons les instruccions del 
Responsable de Departament de Serveis Generals, garantint l'òptim funcionament i alt 
rendiment de les instal·lacions, i assegurant la bona qualitat del servei. Desenvoluparà les 
següents funcions: 
 
 

• Encarregar-se de l’apertura i del tancament de les instal·lacions, portes d’emergència, 
activar i desactivar l’alarma d’intrusió, control del sistema de climatització i 
d’il·luminació, etc. 

• Preparar les aules, atenent al mateix temps al professorat, alumnes o altres persones 
que ho necessitin i realitzar el seguiment del bon funcionament en la seva durada 
resolent les possibles incidències que puguin sorgir. 

• Distribuir i recollir els llistats d'assistència dels cursos del dia.  
• Realitzar treballs de manteniment bàsic de l'edifici, així com assistir al personal de l’IL3 

en aquelles tasques de manteniment que li sol·licitin.  
• Coordinar al personal de la neteja, indicant-los el que s'ha de prioritzar en cada cas.  
• Gestió de les comandes de material d'oficina per a cursos o personal, mitjançant 

l'aplicació informàtica prevista.  
• Atenció als proveïdors i recepció de materials. 
• Substituir i donar suport al personal de recepció als moments necessaris. 
• Vigilar, verificar i custodiar els equips i material de les instal·lacions. 
• Mantenir les instal·lacions contra incendis. 

 

 



 

 

 

REQUISITS: 

• Coneixements de manteniment d'instal·lacions. 
• Mòdul de grau mitjà o superior, preferiblement en electricitat. 
• Experiència mínima de dos anys en un lloc similar. 
• Orientació al client. 
• Treball en equip. 
• Pro activitat. 

 

OFERIM: 

• Contracte de relleu per jubilació. 

• Jornada completa amb torns de matí o tarda rotatius. 

• Ubicació: La seu de l’ IL3-UB està en el districte de la innovació 22@, Barcelona. 

• Data d’incorporació prevista: immediata 

 

PROCÉS DE SELECCIÓ: 

Les persones interessades poden enviar el CV adjuntant carta de motivació i fotografia recent 
en format electrònic a la FUNDACIÓ IL3-UB: rh.il3@ub.edu, a l’atenció de Sílvia Estela, 
indicant la referència 0118.   

 

A l’IL3-UB garantim la confidencialitat total de les candidatures presentades. 

 

Barcelona, 07 de febrer de 2018. 

 


