
             
                                                                                             

                               ELECTRICISTA

Oficial de primera. Electricitat

Funcions:
 Fer instal·lacions elèctriques a hotels, residencials, edificis emblemàtics… 
 Posar en funcionament instal·lacions elèctriques. 
 Llegir i interpretar plànols per a la disposició del cablatge de la instal·lació. 
 Instal·lar cablatge i components d'il·luminació, i fer la distribució elèctrica. 
 Fabricar  panells  de  control,  crear  quadres  elèctrics,  connectar  equips

elèctrics. 

Es requereix:
 Experiència en l'ocupació: més de cinc anys d'experiència. 
 Permís de conduir: sí. 
 Vehicle propi: no.
 Idioma: espanyol.
 Coneixements informàtics: no.
 IMPRESCINDIBLE tenir el  títol en Prevenció de Riscs Laborals,  mínim de 20

hores en instal·lacions elèctriques. 

Es valora:
 Titulació  acadèmica: formació  professional  de  grau  mitjà,  tècnic  en

instal·lacions elèctriques i automàtiques o certificat de professionalitat de
la família professional d'electricitat i electrònica. 

S'ofereix: 

ILLA LLOCS
DE

TREBALL

SALARI BRUT ANUAL ALTRES DADES
RESPECTE AL SALARI 

HORARI
(40 h setmanals)

MALLORCA 20 18.081 € (pagues extres incloses) Paguen les hores 
extres, les dietes i 
anualment un objectiu

Dilluns a divendres de 8.00 h
a 14.00 h i de 15.00 a 17.00 hMENORCA 10 18.081 € (pagues extres incloses)

EIVISSA 10 18.081 € (pagues extres incloses)

 Tipus de contracte: temporal de sis mesos amb possibilitat de pròrroga de
sis mesos i de segona pròrroga a contracte indefinit. 

 Data prevista d'incorporació: 1 de desembre de 2021. 



             
                                                                                             

Oficial de segona. Electricitat

Funcions:
 Fer instal·lacions elèctriques a hotels, residencials, edificis emblemàtics… 
 Posar en funcionament instal·lacions elèctriques. 
 Instal·lar el cablatge cablejat i components d'il·luminació, i fer la distribució

elèctrica. 
 Fabricar  panells  de  control,  crear  quadres  elèctrics,  connectar  equips

elèctrics.

Es requereix:
 Experiència en l'ocupació: De dos a quatre anys d'experiència. 
 Permís de conduir: sí. 
 Vehicle propi: no.
 Idioma: espanyol.
 Coneixements informàtics: no requerits.
 IMPRESCINDIBLE tenir el títol en Prevenció de Riscs Laborals, mínim de vint

hores en instal·lacions elèctriques. 

Es valora:
 Titulació  acadèmica: formació  professional  de  grau  mitjà,  tècnic  en

instal·lacions elèctriques i automàtiques o certificat de professionalitat de
la família professional d'electricitat i electrònica. 

S’ofereix:

ILLA LLOCS
DE

TREBALL

SALARI BRUT ANUAL ALTRES DADES
RESPECTE AL SALARI 

HORARI
(40 h setmanals)

MALLORCA 20 17.233 € (pagues extres incloses) Paguen les hores 
extres, les dietes i 
anualment un objectiu

Dilluns a divendres de 8.00 h 
a 14.00 h i de 15.00 a 17.00 hMENORCA 10 17.233 € (pagues extres incloses)

EIVISSA 10 17.233 € (pagues extres incloses)

 Tipus de contracte: temporal de sis mesos amb possibilitat de pròrroga de
sis mesos i d'una segon pròrroga a contracte indefinit. 

 Data prevista d'incorporació: 1 de desembre de 2021. 


