
         Continguts:

▪ Tasques operari de transfer: 20 hores

▪ Tasques operari verificació:  20 hores

▪ Ofimàtica bàsica: 4 hores 

▪ Competències transversals  15 hores 

▪ Visita a Axilone Metal: 1 hora 

Lloc formació tècnica: 
Institut de Vic 
Av. de Sant Bernat Calbó, 8, 08500 Vic

 Hores de formació:  60 hores

Calendari formació:
            ABRIL   MAIG

Calendari selecció perfils:
Derivació d’usuaris:   Fins el 12 d’abril 2019

Dinàmiques grupals / competències bàsiques: Dia 15 d’abril 2019

Entrevistes persones derivades: Dia 17 d’abril 2019

Comunicació dels participants: Dia 19 d’abril 2019

OPERARI DE TRANSFER I VERIFICACIÓ

    Inscripció: Ompliu la vostre sol·licitud a qualsevol de les oficines de: Mancomunitat la Plana, 

Consorci del Lluçanès, Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, Ajuntaments de Roda de Ter, 
Manlleu, Centelles, Vic, Masies de Voltregà, Sant Hipòlit de Voltregà i Sant Pere de Torelló, i del 
Consell Comarcal d'Osona, o online al link següent:  Inscripció al curs

         Perfil del candidat/a: 

Descripció de l’ocupació:
Controlar el bon funcionament de la màquina i dels detectors corresponents; 
aprovisionar la màquina del seu material i verificar i calibrar els aparells de 
control i les peces resultants.

Competències bàsiques requerides: 
▪ Domini de la llengua (comprensió i expressió) 
▪ Domini del càlcul funcional (percentatges) 
▪ Coneixements de gestió de residus 
▪ Agudesa visual:  (identificació visual de defectes) 
▪ Psicomotricitat fina: (utilitzar les mans de forma àgil i fina)
▪ Ofimàtica bàsica 

Competències transversals requerides: 
▪ Comunicació: Entendre i transmetre la informació

▪ Autonomia: Treballar segur de si mateix, amb confiança i determinació

▪ Ordre i qualitat: Mantenir en ordre i bon estat l’espai i les eines de treball

▪ Responsabilitat: Executar les funcions amb implicació i compromís

▪ Adaptabilitat: Adaptar-se als processos i maneres de fer de l’empresa

▪ Gestió de conflictes: Identificar, expresar i controlar els sentiments i emocions

Calendari: Del 24 d’abril al 10 de maig 2019

Places 
limitades!

15

Lloc formació competències transversals
Creacció. Casa Convalescència
Carrer. Dr. Junyent, núm. 1 

https://forms.gle/gD2iSwsTLnXcuPpU9

