
 

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

 

Ofereix un contracte de Tècnic/a Llicenciat/da per incorporar-se a la Unitat Bàsica de 

Prevenció de l’ HUVH per fer tasques pròpies del Servei de Prevenció Mancomunat. 

La persona contractada donarà suport tècnic per a la planificació i realització de les 

activitats preventives necessàries per garantir l’adequada protecció de la seguretat i salut 

dels treballadors i de les treballadores. La especialitat preventiva en la que desenvoluparà 

preferentment la seva tasca és la seguretat i la ergonomia. En cas necessari donarà suport 

en les especialitats d’higiene i psicosociologia 

 

Requisits Mínims:  

 

- Enginyeria Industrial Superior / Tècnica o Llicenciatura Científica 

- Titulació Superior en Prevenció de Riscos Laborals en les especialitats de seguretat, 

higiene i ergonomia i psicosociologia.  

Experiència: 

 

- Experiència professional general : 3 anys 

- Experiència en llocs similars: mínim 2 anys ( realitzant tasques de Tècnic Superior 

en PRL en un servei de Prevenció Propi o Aliè). 

- Es valorarà experiència en: 

o La realització d’activitats formatives. 

o Implementació de plans d’emergència. 

o Coneixements de riscos laborals associats als laboratoris de recerca 

biomèdica. 

o Coneixements de seguretat i salut en obres de construcció.  

 

Habilitats:  

 



- Iniciativa  

- Capacitat de treballar en equip 

- Capacitat de negoci 

- Capacitat  d’organització 

- Capacitat de comunicació 

- Nivell alt de Català I Castellà ( parlat, escrit, llegit). 

- Nivell d’anglès mig (parlat, escrit, llegit). 

- Nivell alt del Microsoft Office. 

 

Tasques: 

 

- Avaluacions de risc inicials, específiques i per canvi de condicions.  

- Planificació de l’activitat preventiva i gestió de l’execució de les mesures. 

- Realització de visites de prevenció 

- Seguiment de les obres que es facin a l’edifici 

- Implantació de la coordinació empresarial 

- Investigació d’accidents / incidents 

- Seguiment de l’accidentalitat  

- Seguiment des del punt de vista de PRL de les instal·lacions industrials  

- Seguiment i dels plans de formació / informació 

- Sessions de formació i Informació als treballadors I les treballadores. 

- Elaboració i Implantació del Pla d’Emergència 

- Assessorament i assistència tècnica per a la consulta, comunicació i participació al 

personal. 

- Altres tasques tècniques i de gestió en funció de les necessitats del servei  

 

Tipus de contracte i retribució: 

 

Modalitat contractual: Indefinida 



Jornada:  37.5h /setmanals  ( De dilluns a divendres de 8.00h a 15.00h i una tarda de 

16.00h a 18.30h) 

Salari Brut Anual: 31.093,88 € 

 

Les persones interessades envieu currículum vitae amb referència PRL a: 

 seleccio@vhir.org 

 

 

 


