
 
 

IPE INDUSTRIA GRAFICA, S. L. U. som una empresa d’Arts Gràfiques de Terrassa 

que ens dediquem a la impressió d’etiquetes autoadhesives i Sleeves. Estem especialitzats 

en produccions d’alta qualitat que aporten un valor afegit al producte final. 
 

Actualment estem a la recerca d’un TÈCNIC DE MANTENIMENT 
ELECTROMECÀNIC, amb aquest perfil professional: 
 

Formació: 

- Formació Professional de mantenimient industrial o CFGS, o similar. 

- Es valorarà la realització de cursos d’especialització d’electromecànica, 

manteniment industrial, electrònica, mecànica, hidràulica … 

- Valorable coneixements d’anglès. 
 

Funcions: 

- Durà a terma l’aplicació i el reporting del Pla de Manteniment preventiu, tan de 

maquinària com de les instal.lacions.  

- Manteniment correctiu del parc de maquinària i instal.lacions: Intervencions i 

resolució d’averies a nivell electromecànic, electrònic, pneumàtic i hidràulic. 

- Desenvolupament de millores en els equips de producció actuals. 

- Adecuació de noves instal.lacions. 

- Propostes de millores de les instal.lacions i maquinària 

- Reportarà a la persona responsable de departament. 
 

Experiència: 

- Imprescindible un mínim de 3 anys d’experiència en funcions de manteniment 

reactiu i preventiu de maquinària tecnològicament molt avançada i en 

instal.lacions, a nivell industrial.  

- Habituat a l’us de màquinas i eines de taller: soldadura, radials … 

- Es valorarà l’experiència en la posta en marxa de nova maquinària. 
 

Altres: 

- Persona molt organitzada i responsable. Dinàmica, amb capacitat per adaptar-

se a les diverses tasques que haurà de desenvolupar.  

- Els candidats poden tenir un nivell de formació superior a l’esmentat.  

- Habituat a tractar amb equips de treball interdisciplinaris. 

- Rebrà formació interna. 

- Jornada de traball a torn partit: de 8h a 13h i de 15h a 18h. 
 

 

Les condicions contractuals i salarials es determinaran en funció dels valors aportats pel 

candidat seleccionat.  
 

Danat que el lloc de treball és a Terrassa, els candidats han de ser residents a la zona del 

Vallès Occidental. 

 

Podeu enviar la vostra candidatura a l’adreça proma@ipe-innovaciones.com o ens 

podeu trucar al 93-786 06 47 i preguntar per Pere Roma. 


