Enginyer / Consultor Ambiental
Despatx d’Enginyeria i Consultoria en l’àmbit de les instalꞏlacions i l’energia, de referència
al país i amb seu a Barcelona, cerca amb caràcter immediat.

Descripció del lloc de treball:
S’incorporarà en el Departament de Consultoria Energètica i Ambiental, amb dependència
directa de la Directora del Departament.

Tasques a realitzar:


CONSULTORIA AMBIENTAL
o

Realització de plans estratègics de sostenibilitat:


En entorns d’edifici: criteris NZEB.



En entorns de barri/ciutat: smartcities, xarxes DHC, aprofitament de
fonts energètiques, mobilitat, etc...

o

Realització de certificacions ambientals: LEED – BREEAM:


Coneixements pel anàlisis del projecte i establiment de l’estratègia.



Preparació, justificació i presentació de la documentació de
justificació.

o



Resposta d’esmenes.



Seguiment de l’estratègia en fase de projecte i fase d’obres.



Certificació final.

Realització de certificacions ambientals: WELl - FITWELL:


Coneixements pel anàlisis del projecte i establiment de l’estratègia.



Preparació, justificació i presentació de la documentació de
justificació.

o



Resposta d’esmenes.



Seguiment de l’estratègia en fase de projecte i fase d’obres.



Certificació final.

Coneixement en la preparació i exposició d’aspectes de formació, divulgació
i comunicació ambiental i energètica.

o

Suport tècnic en projectes de R+D en l’àmbit de l’energia.
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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: Word, Excel, Power Point.



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



Anglès nivell alt (oral i escrit imprescindible)


Experiència en certificacions ambientals: LEED, BREAM, WELL, Fitwell o altres.



Titulació reconeguda com a certificador d’alguna certificació ambiental (LEED,
BREEAM, WELL o altres.



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/o coneixements en ISO’s (ISO 9001, 14001, 50001)



Formació i coneixements en economia circular.



Formació i/o coneixements en l’àmbit energètic.



Eines de certificació energètica obligatòria: HULC, LIDER, CALENER VYP, CALENER
GT ...



Coneixement en eines de simulació energètica (TRNSYS, DESIGN BUILDER,
ENERGY+, ...).

Condicions
El salari 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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