Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante
Gerència
Gerencia
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ EN EL CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL
D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT.
Es crea un nou lloc de treball i s'inclou en el catàleg de llocs de treball del personal d'administració
i serveis, amb les característiques següents:

Lloc de treball: TÈCNIC EN OBRES I INFRAESTRUCTURES
Itinerari Professional: ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, 06-INFRAESTRUCTURES
Classificació del lloc: A1/A2 25 E048
Escales:

ESCALA TÈCNICA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT
ESCALA TÈCNIC MITJÀ DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

Requisits: Titulació específica: TÍTOL QUE HABILITE PER A EXERCIR LA PROFESSIÓ REGULADA
D'ARQUITECTE TÈCNIC o TÍTOL QUE HABILITE PER A EXERCIR LA PROFESSIÓ REGULADA
D'ARQUITECTE o TÍTOL QUE HABILITE PER A EXERCIR LA PROFESSIÓ REGULADA D’ENGINYER
INDUSTRIAL.
Funcions i responsabilitats:
Sense que això signifique un catàleg exhaustiu, i a costa de les modificacions que puguen establirse en virtut de les atribucions que en matèria d'organització i distribució del treball tenen atribuïts
els òrgans competents de la Universitat d'Alacant, a continuació s'especifiquen les principals
funcions i responsabilitats inherents al lloc:













Disposa de les instal·lacions al seu càrrec, responsabilitzant-se del seu adequat ús i de la
disciplina, motivació i formació del personal assignat.
Confeccionar projectes i plans d'actuació per a l'àmbit de la seua unitat.
Definir, coordinar i supervisar les activitats a realitzar en la seua unitat.
Planificar l'ordre més convenient de l'execució dels treballs propis de la unitat.
Controlar i esmenar les incidències que es generen.
Realitzar informes tècnics i d'assessorament en matèries pròpies de la unitat.
Exercir la direcció i control del personal adscrit a la unitat.
Recopilar i comunicar al personal dependent les disposicions legals i normativa que afecten
el seu àmbit de competència.
Col·laborar en l'elaboració, execució i seguiment dels Plans de millora que afecten la seua
Unitat.
Col·laborar amb els seus caps i la resta de companys en la consecució dels objectius de
qualitat de la seua unitat.
Col·laborar, en les circumstàncies que es concreten, en la direcció de les obres que es
desenvolupen en la Universitat.
Fer aquelles altres tasques afins al lloc i que li siguen encomanades, o resulten necessàries
per raons del servei, particularment aquelles que es deriven dels coneixements o
experiències exigits en les proves d'assignació al lloc, o els adquirits en cursos de
perfeccionament en els quals haja participat en raó del lloc de treball.
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Campus de Sant Vicent del Raspeig
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