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Nº REF.:  S015/18             GESTORS TELEFÒNICS 

                                                                                                                           

UBICACIÓ 

 

POBLACIÓ Hospitalet de Llobregat 

PROVÍNCIA Barcelona 

 

DESCRIPCIÓ 

 

LLOC Gestors Telefònics 

Nº VACANTS Varis 

 
DESCRIPCIÓ OFERTA 
 

Persona que atèn i gestiona les trucades d'urgència donant la resposta 
adequada a la demanda i informant als cossos operatius, seguint els protocols i 
procediments establerts. Funcions: 
- Recepció i atenció amb les trucades rebudes al 112 i requeriments 
d'assistència rebuts per altres canals (SMS,APS,...) aplicant els protocols i 
procediments establerts. 
- Identificar i tractar les comunicacions rebudes, que es portará a terme seguint 
les normes de la Carta de la Trucada: atenció, identificació, tipificació, 
localització, traspàs, seguiment i tancament. 
- El tracte diferenciat dels diferents tipus de trucada (procedent/no procedent) 
així com l'aplicació dels procediments establerts per cadascuna de les 
casuístiques plantejades. 
- Transmetre el requeriment d'assistència i la corresponent informació als seveis 
competents per a la seva resolució. 
- Participar en els programes de formació que els responsables del servei 
considerin necessaris. 
- Identificació i canalització de les incidències del Servei als seus 
comandaments a sala. 
- Validació de la correcta recepció dels avisos generals pels sistemes especials 
d'avisos. 

 

REQUISITS 

 

ESTUDIS MÍNIMS Títol de Batxillerat, BUP, FP II o similars 

EXPERIÈNCIA MÍNIMA Es valorarà experiència previa en lloc similar 

REQUISITS MÍNIMS 

 
.- CERTIFICAT DE DISMINUCIÓ EN  GRAU IGUAL O SUPERIOR AL 33%, O BE, 
INCAPACITAT PERMANENT DE LA SEGURETAT SOCIAL.  
 

Coneixements d'Ofimàtica. 
Nivell de mecanografia de 200 pulsacions per minut 
Bilingüe català/castellà i alt nivell d'anglès. Es requerirà l'acreditació com a 
mínim del nivell corresponent al nivell C1 de català, el nivell equivalent de 
castellà i llengües estrangeres. 
Coneixement  de la geografia, xarxa viària i toponimia de Catalunya 
Coneixement dels aplicatius de gestió del CAT112 
Coneixements dels procediments, instruccions i protocols dels CAT112 
Coneixements de l'estructura i organització de l'Administració pública a 
Catalunya i les competències en matèria d'urgències i emergències 
Dicció adequada i fluidesa verbal 
Gran capacitat de comunicació, utilitzant un llenguatge clar i una atenció 
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telefònica professional 
Capacitat d'anàlisis i síntesi 
Capacitat de control en situacions d'estrès 
Motivació pel lloc de treball i compromís envers el ciutadà 
Sentit de la responsabilitat envers el tractament de les dades confidencials 
  

REQUISITS DESITJATS 
 
Persona seria i responsable 
 

 

CONTRACTE 

 

TIPUS Contracte Temporal: obra i servei 

JORNADA LABORAL Completa 

HORARI Torns rotatius: matí, tarda i nit 

SALARI Salari brut anual 14.986,76 + pluses. 

 
 

 

 

INTERESSATS CONTACTAR AMB SINÈRGIA LABORAL INDICANT LA REFERÈNCIA DE L’OFERTA: 
 

TEL.: 977 32 70 93 / o a través de formulari web www.mestralonline.org  

E-MAIL:  BGonzalez@mestralonline.org  
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