
 
CONVOCATÒRIA INTERNA 

(Per a treballadors/es de les institucions de la Corporació UAB) 

 

TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
 

En dependència del/ de la Responsable de Recursos Humans i en col·laboració amb 
el Servei de Prevenció aliè , haurà de gestionar les diferents activitats relacionades 
amb la prevenció de riscos laborals de les institucions de la Corporació UAB.  
 
 
Funcions principals 
 
Gestionar les diferents activitats relacionades amb la prevenció de riscos laborals de 
les institucions de la Corporació UAB, en coordinació amb el Servei de Prevenció Aliè: 
 

• Supervisar les avaluacions de riscos dels centres de treball 

• Planificar les activitats preventives dels diferents centres de treball 

• Supervisar els Plans d’emergència i organitzar els simulacres 

• Gestionar la coordinació d’activitats empresarials 

• Organitzar les revisions mèdiques del personal 

• Gestionar la formació del personal en prevenció de riscos laborals 

• Gestionar els accidents de treball 
 

Requisits 

 
Formació: 
 

• Titulació de Grau, preferentment de Relacions laborals o Prevenció i Seguretat 
Integral. 
 

 
Experiència prèvia: 
 

•  1  any desenvolupant tasques en aquest àmbit. 

 
Altres coneixements: 
 

• Català i castellà: nadiu o equivalent al nivell C1 del MECR 

• Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari avançat 
 
 

Altres mèrits a valorar: 
 

• Formació de postgrau en prevenció de riscos laborals 



• Formació en l’àmbit de sistemes de gestió de la qualitat 
 

Competències personals: 
 

• Discreció i confidencialitat 

• Capacitat d’organització i control 

• Pro activitat 

• Capacitat per a la resolució de conflictes 

• Capacitat per a treballar en equip 

• Adaptació al canvi 

• Empatia 
 
Dedicació i contraprestacions: 
 

• Contracte laboral indefinit  

• Dedicació a temps parcial (20 hores setmanals) 

• Lloc de treball: Campus de la UAB a Bellaterra. Edifici Blanc 

• Retribució : 11.810 € bruts anuals   
 
Sol·licituds: 
 
Les sol·licituds es poden enviar fins el dia 27 de maig de 2021, adjuntant el 
Currículum Vitae en format PDF a l’adreça seleccio@fundaciouab.cat, especificant la 
referència: Oferta Tècnic/a PRL 
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