
TÈCNIC SUPERIOR PRL 
 

Municipi del Centre de treball 
Sant Cugat del Vallès 

Departament 
Qualitat i prevenció de riscos 

Funcions 
• Promoure, amb  caràcter general, la prevenció a l'empresa i la seva integració 

a aquesta.  

• Col·laborar en la coordinació de la Prevenció de Riscos Laborals amb el 
Servei de Prevenció Aliè.  

• Proposar mesures per al control i reducció de riscos.  

• Realitzar activitats d'informació i formació dels treballadors.  

• Promoure la conscienciació del personal per realitzar el treball de forma 
segura.  

• Vigilar el compliment del programa de control i reducció de riscs.  

• Participar en la planificació de l'activitat preventiva. 

• Participar en la gestió del circuit documental del sistema de gestió de 
seguretat i salut ocupacional.  

• Gestionar l'estoc i la compra d'Equips de Protecció Individual. 

• Participar en la gestió de la reavaluació de riscos dels diferents centres de 
treball en coordinació amb el Servei de Prevenció Aliè. 

• Participar en l'organització juntament amb el Servei de Prevenció Aliè de 
simulacres d'accident així com assistència i col·laboració en aquests.  

• Formació inicial a nous treballadors. 

• Participar en la gestió de l'organització de formació específica a través 
d'entitats externes. 

• Participar en la gestió de l'organització de les revisions mèdiques inicials i 
periòdiques en coordinació amb el Servei de Vigilància de la Salut. 

• Participar en l'organització juntament amb el Servei de Vigilància de la salut 
de vacunacions quan correspongui. 

• Realització de la Coordinació d'Activitats Empresarials mitjançant enviaments 
i recepció de correu electrònic amb els clients i proveïdors així com en 
plataformes digitals. 

• Responsable de l'inventari d'EPI, entrega dels mateixos als treballadors i 
sol·licituds de comandes d'EPI i roba laboral. 

• Participar en la formació i millora continua del Departament de Qualitat i Medi 
Ambient. 

TMA 
Avda. Can Fontanals s/n. 
08195 

Sant Cugat del Vallès 
(Barcelona) 

+34 902 25 41 11 

Si creus que encaixes en 
aquesta posició envia'ns el teu 
CV juntament amb una breu 
presentació a rrhh@tma.es. 

Uneix-te a TMA i comença la 
teva carrera amb nosaltres!

mailto:rrhh@tma.es?subject=Quiero%20trabajar%20en%20TMA


• Suport a les auditories internes i externes del Sistema de Gestió de la 
Seguretat i Salut Laboral ISO 45001. 

• Participar en la realització i la supervisió de controls de condicions de treball i 
de mitjans d'extinció. 

• Participar en la redacció de mesures correctives i propostes de millora, així 
com el control de la implementació de les mateixes. 

• Participar a la redacció d'instruccions de treball per llocs. 

• Preparació i tramesa de volants d'assistència mèdica per accident laboral. 

• Investigació dels accidents i redacció de document preceptiu. 

• Control de les baixes per accident laboral. 

• Redacció de Plans de Seguretat. 

Horari 
Dilluns-divendres. Jornada completa. 

Experiència 
Experiència mínima d'1 any com a coordinador de prevenció.    

Formació 
Grau o Màster en PRL 

Formació complementària: 
Curs d'auditoria ISO i d'implantació OHSAS 
Curs d'ofimàtica  
Postgrau com a Tècnic Ambiental   

Sistemes informàtics 

Maneig d'informàtica a nivell d'usuari  

Idiomes 

• Català 

• Castellà 

Altres requisits 

• Carnet de conduir B.


