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Plaça:
Codi:
Destinació:
Perfil genèric:
Codi RLT:
Grup:
Comp. Lloc treball:

TÈCNIC/A DE TALLER i LABORATORI
172-09
UTG Àmbit de Nàutica
Tècnic/a de Taller i Laboratori Nivell 3
70000266
3
O
Jornada:
Partida

Requisits
Titulació de formació professional de grau superior (FP2), cicles formatius de grau mitjà,
batxillerat o equivalent, preferentment en l’àmbit de manteniment nàutic, o amb capacitat
provada en relació al lloc de treball.

Perfil Específic
Competències Organitzatives:













Donar suport bàsic a la docència, la recerca i la transferència de tecnologia dins de
l’àmbit de la nàutica.
Realitzar el manteniment bàsic de les embarcacions, estris i equips de navegació, i
reparar les avaries o desperfectes produïts per la seva manipulació per tenir-los a punt i
garantir el seu òptim funcionament (manteniment de la fusta, veles, fibra, pintura i
neteja de les embarcacions).
Preparar i revisar el material, la instrumentació i els muntatges necessaris per la
realització de les pràctiques docents nàutiques i revisar el correcte funcionament de les
embarcacions, estris i equips de navegació de que disposa la unitat.
Donar suport als formadors dels cursos en l’ús del material, les instal·lacions i les
embarcacions on es realitzen les pràctiques docents nàutiques i les pràctiques
d’esbarjo, de vela i esportives.
Realitzar sortides en el veler de la Facultat per col·laborar en les activitats docents de
navegació.
Realitzar les compres de material: revisar l’estoc i fer reposicions per garantir la seva
disponibilitat. Organitzar i mantenir el magatzem i emmagatzemar els productes.
Atendre i donar resposta a les demandes dels usuaris (PDI, PAS i estudiants) per
facilitar un àgil i correcte funcionament del taller.
Controlar l’accés i condicionar els espais de l’edifici NT2.
Mantenir vigent la documentació de les embarcacions perquè puguin navegar.
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Competències tècniques:
Coneixements i experiència en:











Manteniment d’embarcacions i d’estris i equips de navegació.
Cordam i la seva utilització.
Funcionament de motors i màquines marines.
Normativa legal i mesures de prevenció de riscos laborals i salut associades a l’ús i la
manipulació de les eines, equips, instrumental i/o productes dels laboratoris/tallers així
com a l’emmagatzematge i l’etiquetatge de productes.
Normativa legal bàsica de navegació marítima.
Tècniques de comunicació i d’atenció a usuaris.
Tècniques d’organització del treball i de solució de problemes.
Ofimàtica i eines de comunicació electrònica a nivell usuari.
Català i castellà parlats, llegits i escrits.

Es valoraran:






l’experiència en funcions similars a les descrites
els cursos d’especialització marítima de Formació bàsica i el títol de patró professional
d’embarcacions
haver fet de mariner/a d’instal·lació nàutica o iot professional i/o com mariner/a o
patró/na d’embarcació
haver treballat en una drassana
els coneixements d’anglès.

Competències personals:
Compromís amb el servei públic i la institució i assoliment; Comunicació, esperit d’equip i
flexibilitat; Solució de problemes i orientació a la millora

