Responsable Àrea Projectes de R+D+i
Despatx d’Enginyeria i Consultoria en l’àmbit de les instal·lacions i l’energia, de referència al país i
amb seu a Barcelona, cerca amb caràcter immediat.
Descripció del lloc de treball:
Responsable dels diferents projectes de Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+i) en els que
participa l’empresa, especialment en els àmbits de l’Enginyeria, l’Energia i el Medi Ambient.
Dependència directa del Director General, en col·laboració amb la Directora del Departament de
Consultoria Energètica i Sostenibilitat.
Tasques a realitzar:
o Bussiness Development:


Identificar oportunitats de projectes i propostes.



Conèixer els diferents programes de finançament/impuls de projectes R+D+i, tant
nacionals com europeus.



Redactar la documentació per a presentar les propostes.



Generar noves relacions i contactes amb l’ecosistema de la innovació.

o Gestió i Coordinació de Projectes:


Relació amb partners/clients.



Establir fases i objectius en el desenvolupament dels projectes.



Gestionar recursos i planificació dels projectes.



Seguiment en temps/diners dels projectes.



Justificacions parcials i finals dels projectes.

o Suport Tècnic en Projectes:


Participar en coneixement i criteri tècnic en la definició dels projectes, especialment en
les següents àrees d’interès:
o Energies renovables.
o Tendències del mercat energètic: Comunitats locals d’energia, Demand Response,
Agregació de la Demanda, Gestió Energètica, Emmagatzematge, Monitoreig, IoT,
Digitalització, Mobilitat elèctrica, ....
o Processos industrials, especialment en HVAC.
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Requeriments imprescindibles


Grau en enginyeria. Es valorarà especialització energètica.



Nivell d’experiència: 3 anys en un lloc equivalent.



Nivell alt en MsOffice.



Idiomes: Català i castellà bilingüe (inclòs gramàtica i ortografia)



Anglès nivell alt (oral i escrit imprescindible)



Capacitat d’organització i de treball en equip, de relacions amb clients i entitats
homòlogues.



Persona responsable, dinàmica, comunicativa i amb iniciativa.

Es valoraran coneixements addicionals en:


Formació de post grau en l’àmbit del medi ambient i la sostenibilitat.



Formació i coneixements en economia circular.



Formació i/o coneixements en l’àmbit energètic.



Altres idiomes

Condicions
El salari i dedicació es negociarà segons l’experiència i coneixements aportats.
Contacte:
Els candidats/es hauran d’enviar una carta de presentació i el seu CV a:
info@arcbcn.cat
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