PROCÈS DE SELECCIÓ OPERADOR/A DE PLANTA.
Objecte.
S’inicia un procés de Selecció per cobrir la vacant d’Operador de Planta de SIRUSA.
Funcions del lloc de treball.
✓ Realitzar la ronda de planta tantes vegades com sigui requerit; posant especial atenció
a possibles sorolls anormals en motors, bombes, ventiladors, transportadors, vàlvules,
etc.
✓ Informar al Cap de Torn de qualsevol anomalia observable.
✓ Algunes de les operacions que es realitzen sota la supervisió i permís del Cap de Torn:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Adequar equips i vàlvules per canviar amb seguretat el disc de ruptura de l’aerocondensador.
Desembussar tolves i vàlvules alveolars.
Condicionar la caldera per la reparació en cas de punxada i neteja de la zona.
Desembussar tremuges de rodets, desescoriador i comprovar el nivell d’aigua.
Controlar la descarrega d’amoníac, descarregar camió de gasoil de procés.
Canviar el big-bag de carbó actiu, utilitzant el carretó elevador.
Eliminar embussos a les rosques transportadores i elevadors de sitges de cendra
i de calç.
Desembussar les tremuges del filtre de mànigues i de l’electrofiltre.
Operar la depuradora i revisar els nivells.
Controlar la càrrega del camió de cendra i de calç.
Col·laborar amb el personal de manteniment en les seves tasques quan actuïn
com a reten, sota les instruccions del Cap de torn.
… entre altres.

✓ Controlar visualment l’abocament de residus al fossat, descarregat pels camions.
✓ Barrejar els residus de forma homogènia i alimentar les tremuges, de manera que
aquestes tinguin en tot moment el nivell suficient.
✓ Revisar el funcionament bàsic de les grues.
Requisits
✓ Titulació de CFGS d’especialitat tècnica.
✓ Experiència mínima de 2 anys com Operador de Planta, en empreses Industrials (sector
químic o energètic).
✓ Competències demostrables en la utilització del carretó elevador i ponts grua.
Factores addicionals a valorar
✓ Coneixements de treball en plantes de cogeneració / tractament de residus.
✓ Formació bàsica de PRL i coneixements en matèria de medi ambient.
✓ Formació com Operador de Calderes.

Condicions
✓ Salari segons conveni.
✓ Torns rotatius de mati, tarda i nit segons el quadrant i els descansos establerts per llei.

Presentació de candidatures.
Les persones interessades en participar en el procés han de presentar la seva candidatura,
enviant un correu electrònic a rrhh@sirusa.es, en un termini de 7 dies.
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