Vacant 03/2021
CONVOCATÒRIA INTERNA PER A PROVEIR UNA PLAÇA
DE CAP D’EQUIP 1 A LA UNITAT DE VOLS

TASQUES:
Les seves tasques principals consistiran en:
•
•
•
•
•
•
•
•

Funcions pròpies de Tècnic/a en sensors embarcats.
Coordinació dels tècnics de sensors embarcats en les tasques d’operació dels
sensors.
Coordinació dels tècnics de sensors embarcats en la gestió d’incidència de sensors.
Supervisió dels indicadors operatius dels components.
Centralització de les incidències i gestió de la seva resolució.
Anàlisi i solució d’incidències tant, de forma autònoma, com amb el suport de l’equip
de vols i proveïdors externs.
Revisió i redacció de procediments operatius dels components en el flux de
producció.
Endegar tasques d’integració o millora de sensors a les aeronaus i de fluxos de
producció.
Donar suport en els processos d’anàlisi de projectes i preparació de propostes
tècniques.

PERFIL:
Imprescindibles
•
•
•

5 anys d’experiència com a operador de sensors aerotransportats a l’ICGC.
Certificat de coneixements de català de nivell de suficiència C1 de la Direcció
General de Política lingüística o l’equivalent.
Carnet de conduir vigent classe B.

Mèrits o altres aspectes que es valoraran
Competències genèriques:
•
•

Persona organitzada i metòdica.
Autonomia tècnica, iniciativa, responsabilitat en la qualitat de les feines.
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•
•

Habilitats per desenvolupar relacions personals i institucionals, per coordinar
activitats transversals en les que hi intervenen persones de diferents àrees de
l’ICGC i personal extern de diferents institucions.
Capacitat comunicativa.

Competències específiques:
•
•
•
•

Experiència de tot tipus en la resolució d’incidències vinculades a vols. Inclou també
la gestió de tasques amb proveïdors externs (nacionals i estrangers) i la capacitat
de redacció tècnica.
Experiència en l’arquitectura tècnica del flux de producció de vols.
Experiència en integració de sensors.
Anglès nivell equivalent a First Certificate.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA:
•
•
•
•
•

•

Places: 1.
Centre de treball: Parc de Montjuïc, s/n, Barcelona.
Categoria: Cap d’equip 1
Jornada: Jornada ordinària de 37,5h setmanals.
Horari: L'horari ordinari de treball es realitza mitjançant la permanència obligada
del personal de cinc hores, de les 9:00 a les 14:00 hores, de dilluns a divendres. El
temps restant de jornada diària, es realitza de dilluns a divendres entre les 7:30 i
les 19:30 hores, supeditat a les necessitats del servei i organitzatives.
Incorporació: Immediata.

Barcelona, 12 de març de 2021

RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ:
A la convocatòria interna s’ha rebut 1 candidatura que reunia tots els requisits
imprescindibles, pel que ha passat a la següent fase del procés de selecció:
1. Chico Crestelo, Raül (DNI **3838***)

Candidatura

Valoració
competències
genèriques

Valoració
competències
específiques

TOTAL

Chico Crestelo, Raül

25,33

52,50

77,83

Estat del procés de selecció: Tancat.
Seleccionat: Raül Chico Crestelo

Barcelona, 19 de març de 2021

