PROCÈS DE SELECCIÓ D’UN TÈCNIC/A PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
S’inicia un procés de Selecció per a la futura vacant de Tècnic/a de Prevenció de Riscos
Laborals a la planta de SIRUSA.
Funcions del Lloc de Treball
Prevenció de Riscos Laborals
✓ Realització i supervisió de observacions de tots els treballs que es realitzen a
SIRUSA, tant de interns com de externs.
✓ Realització dels registres del Pla de Prevenció de SIRUSA.
✓ Realització dels registres del SIG (Sistema Integrat de Gestió).
✓ Seguiment del compliment dels permisos de treball en relació a la prevenció de
riscos.
✓ Realització de formacions als treballadors continuada de les seves Avaluacions
de riscos e instruccions de seguretat
✓ Seguiment i aplicació del registre de Planificació Preventiva
✓ Gestió diària del compliment en Gestió Empresarial CAE de les empreses
externes que realitzen treballs a SIRUSA
✓ Supervisar treballs considerats “especials” com a recurs preventiu
✓ Supervisió del abast dels treballs que realitzen les empreses externes que son
encarregats directament pel Departament
✓ Mantenir e instal·la lar la senyalització de tota la planta, tant de PRL i
Emergències
✓ Col·laboració en les auditories internes i externes que es realitzen anualment.
✓ Complir i fer complir el sistema integrat de gestió i les normes de prevenció de
riscos laborals.
✓ Coordinar les normes, procediments de Seguretat i Salut Laboral, amb el servei
de prevenció aliè, tant les relatives al procés industrial, operacions d’explotació,
Manteniment, Administració, Oficina Tècnica i Logística de materials, com a les
actuacions del personal dins del recinte de l’empresa.
✓ Donar suport a la resta de departaments de l’empresa en tot el que sigui relatiu
als procediments d’actuació. Assessorament en els procediments d’actuació,
compliment de les normes de seguretat, qualitat, i medi ambient; detallant i
ampliant informació sobre els procediments d’execució, i actuant en tot moment
com expert de suport als executors de les instruccions.
✓ Col·laborar en la correcta gestió de les no conformitats o incidències detectades,
realitzant un seguiment de la situació d’aquestes i participant/ supervisant en les
accions preventives/correctores.
✓ Col·laborar en el seguiment i el tancament de les accions preventives/
correctives.
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Qualitat
✓ Col·laboració amb els processos de contractació, licitacions públiques i obres, i
petició d’ofertes a proveïdors segons les necessitats del departament. Treball
tant d’oficina com de camp.
✓ Gestionar els procediments del Sistema Integrat de Gestió.
✓ Donar suport en la planificació de la formació anual de l’empresa.
Requisits
✓ Grau en Prevenció de Riscos Laborals y Seguretat Integral i/o Grau en Enginyeria
i Màster en Prevenció de Riscos Laborals (3 Especialitats).
✓ Coneixements professionals en Plataformes de Gestió Empresarial CAE. Sistemes
Integrats de Gestió.
✓ Català i Castellà nivell alt i Angles (nivell mínim FCE)
Coneixements Valorables
✓
✓
✓
✓
✓

Norma ISO 45001 Seguretat Laboral
Norma ISO 9001 Qualitat
Experiència en gestió de Plataformes CAE
Realitzacions de formacions als treballadors.
Estudis de soroll, il·luminació, psicosocials, tèrmics, biològics, químics i
vibracions.
✓ Carnet ADR descàrrega de mercaderies perilloses.
✓ Treballs de supervisió en alçada i espais confinats.
Factors addicionals a valorar
✓ Experiència laboral en el lloc de treball: A partir de 6 mesos.
Condicions
✓ Salari segons conveni.

Presentació de Candidatures
Les persones interessades en participar en aquest procés de selecció han de presentar la
seva candidatura en un termini de 15 dies.

Tarragona, 10 de Gener de 2020
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