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OFERTA DE FEINA 
OPERARI/ÀRIA DE MANTENIMENT (peó/na) 
PER LA BRIGADA MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE SALLENT 

 
 
Per raons de màxima urgència, l’Ajuntament de Sallent necessita incorporar de forma immediata 
amb contractació laboral temporal una persona en el lloc de treball d’OPERARI/ÀRIA DE 
MANTENIMENT (peó/na) per a la Brigada municipal per cobertura d’una baixa per incapacitat 
temporal.  
 
Els requisits mínims que han de complir els/les candidats/es per exercir les funcions d’oficial de 
manteniment són: 
 

- No s’exigeix cap titulació. 
- Es valorarà tenir experiència en tasques de paleteria, manteniment en general i/o 

jardineria. 
 

 
Característiques del lloc de treball: 
 

- Contractació com a personal laboral temporal en el grup de classificació AP a 
l’Ajuntament de Sallent amb incorporació inmediata per cobertura d’una baixa per 
incapacitat temporal. 

- L’horari del lloc de treball és de dilluns a divendres de 07.00h a 14.30h. 
- Retribució: 1492 euros brut/mensuals 

 
 
Funcions del lloc de treball: 
 

• Realitzar treballs senzills de manteniment de les instal·lacions i equipaments municipals i 
de la via pública sota les indicacions de l’encarregat o empleat en qui delegui. 

• Controlar el correcte estat de les instal·lacions i equipaments dels centres o espais on el 
lloc desenvolupa la seva activitat i vetllar pel seu bon ús. 

• Realitzar el control del material i del seu transport amb vehicles. 
• Donar suport a l’equip de la Brigada municipal. 
• Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els 

equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la 
normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. 
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Davant la urgència i com és imprescindible poder cobrir aquest lloc de treball el més aviat possible, 
si tens ganes de treballar, tens vocació i compleixes els requisits envia’ns el teu currículum vitae 
actualitzat al correu electrònic recursoshumans@sallent.cat com a molt tard el dilluns 
03/10/2022, inclòs. 
 
 
Entrevistes amb les candidatures previstes a partir del 10 d’octubre.  
 
Es publicarà la data i l’hora programada per cada candidatura així com els criteris per a la 
valoració dels candidats/es a la web i al tauler de l’entrada l’Ajuntament en l’apartat:  
www.sallent.cat > Apartat Ofertes de treball de l’Ajuntament > Vigents 
 
Per tant, no està previst contactar personalment amb els candidats/es per informar l’hora 
d’entrevista. 
 
 
Sallent, 22 de setembre de 2022. 
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