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TÈCNIC/A EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. 

JESUÏTES EDUCACIÓ. REF 014-23 

 

Busquem una persona que cerca un projecte professional amb un fort component humanístic i 

de compromís social, que es vulgui comprometre amb la seva feina dins del projecte de Jesuïtes 

Educació i que tingui capacitat de guiar la pròpia vida segons uns principis de justícia i compromís 

social. 

Amb una clara vocació de servei i d’ajuda, treballarà fomentant el treball en equip i cooperant 

amb d’altres dins l’impuls del treball en xarxa i el canvi que suposa el Projecte Educatiu de  

JESUÏTES EDUCACIÓ. 

Funcions i responsabilitats: 

En dependència de la Responsable de Seguretat i Salut Laboral de Jesuïtes Educació i treballant 

col·laborativament amb els tècnics de les escoles de la xarxa, es responsabilitzarà de realitzar el 

seguiment de l’acció preventiva i donar suport en la realització i planificació del pla de prevenció així 

com dels processos i la gestió que se’n derivi, realitzant les següents funcions:  

▪ Vetllar pel compliment de les polítiques en Prevenció de Riscos Laborals i adequar les 

avaluacions a la normativa vigent 

▪ Coordinar-se amb les direccions dels centres de treball per controlar la implantació de les 

accions de prevenció i per desenvolupar les polítiques de PRL 

▪ Participar en els comitès de seguretat i salut així com en els grups de millora 

▪ Gestionar l'actuació del servei extern de prevenció (Medicina del Treball) 

▪ Donar suport en la preparació i realització de les activitats de formació  i tallers 

▪ Col·laborar en la investigació dels accidents i fer seguiment de les incidències 

▪ Responsabilitzar-se del registre i actualització de tota la informació relativa a salut i benestar, a 

la base de dades corresponent. 

Formació i requisits específics 

▪ Titulació superior. Es valorarà Grau en Relacions Laborals. 

▪ Màster universitari en prevenció de riscos laborals en les 3 especialitats: Seguretat en el Treball, 
Higiene Industrial i Ergonomia i Psicologia Aplicada. 

▪ Experiència mínima d’1 any com a tècnic en prevenció. Es valorarà especialment experiència en 
empreses del sector servei. 

▪ Es valorarà experiència prèvia com a formador. 

▪ Es valorarà experiència i interès en riscos psicosocials. 

▪ Es valorarà haver estudiat a la xarxa d’escoles de Jesuïtes Educació i/o conèixer el seu entorn. 

Habilitats i competències: 

• Capacitat analítica i d’atenció al detall 

• Capacitat de planificació i gestió de dades  
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• Autonomia i Capacitat resolutiva  

• Capacitat de treball en equip 

• Habilitats comunicatives  

• Vocació de servei 

• Resiliència 
 
S’ofereix 
 
Acompanyament personal, formació contínua i possibilitats de desenvolupar la teva carrera professional 
dins de les Escoles de la Xarxa. 
 
Contracte indefinit a jornada completa 
 
 

Les persones interessades hauran d’enviar el CV i carta de presentació a: 
 
 seleccio@fje.edu 
 

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES 

PRINCIPIS D’ACTUACIÓ PROCÉS DE SELECCIÓ 

POLITICA CONTRACTACIÓ FAMILIARS  
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