
Realitzar les operacions necessàries per a la producció d’impressió digital i gran format per
donar resposta a les necessitats del client, realitzant un assessorament adequat per trobar la

millor opciód’impressió, i garantint un servei de qualitat i de millora contínua. Treballar en
equip i de forma coordinada amb la resta de personal tècnic i de línies de negoci. Aquesta missió

es realitza d’acord ambels valors i missió d'Apunts.
 
 

REQUISITSTitulació en FPGM d'Arts Gràfiques.
Experiència mínima d’un any treballant en centre d'impressió digital.
Coneixements alts i demostrables en Fiery i Onix, i HP Làtex.
Domini del tall amb guillotina.
Coneixements demostrables en Photoshop, Ilustrator i Indesign.
Capacitat i sensibilitat per treballar amb el col·lectiu de discapacitat per trastorns de salut mental.
Experiència en la relació amb els departaments de Màrqueting i Comunicació d'empreses.
Domini d’Excel, paquet Office, Outlook, Gmail i domini d’Internet.

Preparació de treballs i materials per a la impressió digital i de gran format.
Imposició des de RIP i software.
Impressió en petit i gran format (rígid i flexible), RIP i preparació d'originals.
Manipulats de gran format.
Realització d'acabats amb guillotina, plegadors i grapadores de revista.
Manteniment dels dipositius digitals i preparació i canvi de tintes.
Escáner.
Gestió de les expedicions.
Supervisió de post-impressió.
Gestió d'estoc de materials d'impressió.
Gestió d'enviaments de treballs impressos pel servei de missatgeria.
Gestió de fluxe de treball i gestió de la relació amb clients.
Com a Tècnic/a d'atenció directa (TAD), repartiment de tasques, supervisió, i formació continuada
al personal ambdiscapacitat per trastorns de salut mental al seu càrrec.

     

[HIRING: SUBSTITUCIÓ BAIXA IT]
TÈCNIC/A D'IMPRESSIÓ DIGITAL I TAD
CENTRE ESPECIAL DE TREBALL APUNTS
REF MAIL IMPRESSIOTAD
SELECCIO@FUNDACIOJOIA.ORG
WWW.CETAPUNTS.ORG

TASQUES

VOLEM INCORPORAR A L'EQUIP UNA PERSONA PER...

CONDICIONS

Data d'incorporació: Inmediata
Lloc de la vacant: Barcelona (entre centres d'Apunts segons necessitats productives).
Jornada: Sencera (37,5h/setmana).
Remuneració: Grup 6 Conveni Centres Sociosanitaris i de Salut Mental concertats amb el Servei
Catalàde la Salut (23.231,18€ entre 14 pagues).
Tipus de contracte: Substitució IT
Horari laboral Europeu: De 8:30 a 14 i de 15 a 17:30h de Dilluns a Dijous i Divendres de 8:30 a 14h


