
CONVOCATÒRIA DE PROVISIÓ DE LLOC DE TREBALL
Cuidador/a manteniment de flota

Vols unir-te a un equip de persones compromeses amb un projecte sostenible, dinàmic i
innovador que està impulsant comunitats de barri/locals amb tecnologia oberta i
compartida?

Som Mobilitat som una cooperativa de consum sense afany de lucre. Treballem per
accelerar la transició cap a un model de mobilitat +sostenible aportant els valors del
cooperativisme i del bé comú en un sector estratègic com és el de la mobilitat.

BREU DESCRIPCIÓ DEL LLOC

Busquem un/a tècnic/a en manteniment de flota que cuidi als vehicles ubicats a l’àrea
metropolitana i vetlli per un correcte funcionament de la operativa del servei.

Entre les responsabilitats que assumirà la neteja i el petit manteniment dels vehicles,
moure i activar vehicles als aparcaments així com reportar incidències als responsable
de flota i vetllar perquè el sistema de punts de càrrega funcioni correctament. El treball
es realitzarà amb estreta col·laboració amb els responsables d’àmbits per preparar plans
de revisió i manteniment de la flota de vehicles.

La persona candidata ha de tenir un perfil polivalent i bones capacitats en gestió del
temps per resoldre incidències en el servei i garantir el funcionament del servei a l’àrea
metropolitana.

En definitiva, les funcions de la persona candidata s’orienta al manteniment de la flota de
vehicles elèctrics i del servei de mobilitat elèctrica compartida de forma escrupulosa
amb el calendari previst i complint  els estàndards de qualitat de la cooperativa.

TASQUES I FUNCIONS A REALITZAR

- Netejar periòdicament la flota de vehicles de Som Mobilitat a l’àrea metropolitana
- Fer el petit manteniment dels vehicles
- Instal·lar i reparar la cartelleria que identifiquen la plaça assignada a cada vehicle.
- Atendre a emergències amb els punts de càrrega associats a cada plaça

d’aparcament i en cas necessari derivar-ho als responsables dels aparcaments i
tècnics de manteniment dels punts de càrrega.

- Portar vehicles al mecànic i a les revisions
- Assegurar-se que els vehicles estan en perfectes condicions per donar un servei
- Comunicar els programes diaris de treball i reportar totes les incidències

detectades
- Garantir que la flota compleix els estàndards de qualitat de la cooperativa



- Atendre trucades d’assistència del servei

REQUISITS DELS CANDIDATS

FORMACIÓ
- Formació manteniment
- Experiència en la gestió de flotes de vehicles
- Experiència el treball amb processos
- Parlar i escriure correctament català i castellà
- Altres cursos relacionats amb el lloc de treball

EXPERIÈNCIES I CONEIXEMENTS

- Es valorarà experiència laboral demostrable en un lloc similar
- Capacitats organitzatives, inclosa la gestió del temps Capacitats per respondre

incidències de la flota per garantir el manteniment del servei de mobilitat
elèctrica compartida en funcionament

- Familiaritat amb el control de la gestió de riscos i el control de qualitat
- Es valorarà experiència o coneixement de l'entorn cooperatiu

APTITUDS I HABILITATS

- Iniciativa i amb predisposició
- Empatia i capacitat de treball en equip
- Flexibilitat i capacitat de resolució d’imprevistos
- Responsabilitat per treballar de forma autònoma i constant
- Ordenat/da, rigorós/a i metòdic/a
- Carnet de Conduir B (dos anys d’antiguitat de carnet en cas de menys de 25 anys)

- Viure a El Prat de Llobregat / Baix Llobregat

CONDICIONS DE L’OFERTA

● Jornada de 40 hores setmanals
● Horari flexible. Preferentment de dilluns a divendres de 7 h a 13 h i de 20 h a 22 h

per cobrir els inicis i finals dels serveis de mobilitat.
● Ubicació: El lloc de treball s’integra en l’equip de gestió interna de la cooperativa.
● Contracte indefinit
● Salari brut anual a jornada completa: 19.600 €
● Lloc de treball: Les oficines de Som Mobilitat estan ubicades a Mataró però la

feina es desenvoluparà de forma autònoma per donar servei a la xarxa
d’aparcament a El Prat de Llobregat i Baix Llobregat de Som Mobilitat.



INCORPORACIÓ

● Data prevista d’incorporació: 10/01/2023

ENVIAR CV A LABORAL@SOMMOBILITAT.COOP


