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Operador/a de Planta de Suport  

 
S’inicia un nou procés de selecció per cobrir la vacant d’un/a Operador/a de Suport a través d’un 
contracte de duració determinada per la planta de SIRUSA. 
 
Funcions 
 

▪ La persona seleccionada s’encarregarà de realitzar la ronda per tota la planta tantes vegades 

com sigui necessari; realitzant els corresponents controls “in situ” de l’actuació d’equips, així 

com tasques d’operació d’equips e instruments de camp quan sigui corresponent fer-ho.  

Aquesta funció inclou la vigilància de la planta, posant especial atenció a possibles sorolls 

anormals en motors, bombes, ventiladors, transportadors, vàlvules, etc. 

 

▪ Informar al Cap de Torn de qualsevol anomalia que pugui observar.  

Algunes de les operacions que es realitzen sota la supervisió i permís del Cap de Torn son: 
Desembossar tremuges, vàlvules alveolars i sens fins de caldera.  
 

o Manipular vàlvules i equips que el Cap d’Equip li indiqui, així com tots els establerts en 

els procediments de treball.  

o Condicionar la caldera per a la reparació en cas de punxada i neteja de la zona.  

o Col·locar o extreure els cremadors, si escau.  

o Controlar i reposar productes químics en les torres de refrigeració.  

o Canviar el big-bag de carbó actiu, utilitzant el carretor elevador.  

o Sota instruccions directes i concretes del Cap de Torn, realitzar la posada en marxa del 

turboalternador, realitzant la connexió a xarxa; en cas d’averia col·laborar amb 

l’Oficial/a de Manteniment durant l’operació.  

Operacions a grua:  
 

o Controlar visualment l’abocament de residus al fossat, descarregat pels camions. 

o Barrejar els residus de forma homogènia i alimentar les tremuges, de manera que 

aquestes estiguin en tot moment al nivell suficient. entre d’altres. 

Requisits  
 

▪ Cicle Formatiu de Grau Superior especialitat tècnica i/o Grau en Enginyeria Tècnica. 

▪ Experiència mínima de 3 anys com Operador/a de Planta en empreses industrials (sector 

energètica o química). 

▪ Carné de Operador/a de calderes. 

 

Valorable  
▪ Experiència / coneixements de treball en plantes de cogeneració i/o tractament de residus.  

▪ Habilitat en la utilització de carretó elevador i pont grua.  

 
Condicions  
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▪ Salari segons conveni col·lectiu de SIRUSA. 

▪ Contracte d’interinitat 

▪ Horari de recolzament al torn; de dilluns a dijous de 08.00 a 13.00 i de 15.00 a 18.00. Divendres 

de 08.00 a 13.00 i de 15.00 a 17.00h 

Horari de substitució: horari rotatiu de dilluns a diumenge segons quadrant (de 06.00 a 14.00, 

de 14.00 a 22.00 i de 22.00 a 06.00 hores). 

 
Presentació de candidatures 
 
Les persones interessades en participar en el procés de selecció han de presentar la seva candidatura 
enviant un correu electrònic a rrhh@sirusa.es en un termini no superior a 10 dies.  
 
 
 
 
Tarragona, 26 de Gener de 2023  
 
Servei d’incineració de Residus Urbans. 

 

 


