
 

 

 
“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Ministerio de Trabajo y Economia 
Social-Servicio Público de Empleo Estatal en el marc de la línia de subvenció extraordinària i urgent: Mesures 
Urgents d’Ocupació pel Tancament Perimetral (SOC-MUTP), regulat per el Decret Llei 49/2020, d'1 de desembre”. 
 

PERFIL PROFESSIONAL 

Electromecànic/a Industrial 

Ocupació: Electromecànic/a Industrial 

Possibles llocs de feina: Electromecànic/a de manteniment, 
Instal·lador/a elèctric-electrònic de línies de producció 
automatitzades, Muntador/a industrial, Muntador/a 
d'equips elèctrics, Muntador/a d'equips electrònics, 
Muntador/a d'automatismes pneumàtics i hidràulics 

Àmbit d’actuació: Sector Industria 

Descripció de l’ocupació: El/La tècnic/a electromecànic/a industrial desenvolupa una tasca molt important en els 
processos productius de fabricació i en el manteniment adient que permet que els equips de treball estiguin sempre 
operatius i no hi hagi aturades dels sistemes productius per problemes varis. Aquest professional fusiona aspectes de 
l'electrònica, l'electricitat i la mecànica. Domina a la perfecció els diagnòstics i és capaç de detectar els errors en el 
qualsevol etapa del procés; executa el programa de manteniment electromecànic de màquines, equips i sistemes 
d'acord amb els manuals de fabricació, del pla de manteniment establert per l'empresa i els processos de la indústria, a 
més d’acomplir amb les normes de seguretat i de medi ambient vigents 

FUNCIONS 
 Muntar, reparar i posar en marxa sistemes mecànics 
 Muntar, reparar i posar en marxa sistemes pneumàtics, hidràulics, 

elèctrics i electrònics de béns d'equip i maquinària industrial 
 Realitzar operacions bàsiques de fabricació 
 Realitzar operacions bàsiques de muntatge 
 Mantenir l'inventari dels recanvis i les relacions amb els proveïdors 

d'aquests 
 Portar un registre de les tasques periòdicament 
 Complir els estàndards de qualitat la normativa aplicable de 

prevenció de riscos laborals i protecció del medi ambient 

COMPETÈNCIES TÈCNIQUES 
- Coneixements d'operacions 

mecàniques, elèctriques i tècniques 
de muntatge  

- Coneixements de sistemes 
pneumàtics, hidràulics i d'electricitat 

- Coneixements de robòtica 
- Control numèric CNC 
- Electricitat industrial i electrònica 
- Muntatge i reparació mecànica 
- Hidràulica i pneumàtica 

   

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

 Disposició a   l’aprenentatge 
 Pensament analític i crític 
 Situació en el context 
 Treball en equip 
 Comunicació 
 Planificació i organització 
 Iniciativa i autonomia 
 Adaptabilitat 
 Responsabilitat 
 Orientació a resultats 

LES EMPRESES VALOREN 

 Carnet B1 
 Formació en PRL 60 hores del 

sector metall 
 Curs de pont grua  (8hores) 
 Curs de toro   (8 hores) 
 Anglès 
 Ofimàtica 
 Disponibilitat per viatjar 

EMPRESES QUE CONTRACTEN 
 Payper SA 
 Técnicas Mecánicas Ilerdenses 
  Ascensors F. Sales S.L 
  J.VILELLA FELIP S.L. 
 UTE TES Construcció  
 Pastificio Service SLU 
 THYSSENKRUPP 
 ELEVADORES, SLU, ALIER S.A.  

  


