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Consultor energètic 
 
Empresa d'enginyeria i consultoria en els mercats d'energia i instal·lacions, amb seu 

a Barcelona, busca una persona amb talent, emprenedora, per treballar en equip 

i orientada a resultats per incorporar-se al nostre equip i contribuir a les seves 

activitats de serveis energètics en projectes relacionats amb l'eficiència 

energètica, les energies renovables, edificis intel·ligents, xarxes intel·ligents i 

comunitats energètiques. 

 
Lloc de treball : 
Rol : consultor energètic ; 

Localització : Barcelona ; 

Data d’entrada : Immediata 

 
Descripció del lloc de treball: 

S’incorporarà en el Departament de Consultoria Energètica i Sostenibilitat, amb 

dependència directa de la Directora del Departament. 

 

Tasques a realitzar: 

 Realitzar anàlisis de mercat en el sector de l’energia: energies renovables, Smart 

grids, emmagatzematge, generació i distribució de sistemes de refrigeració i 

calefacció. Recollir, estructurar, analitzar i informar sobre dades de mercat. 

 Participació en coneixement i criteri tècnic en la definició dels projectes de 

consultoria energètica en àrees d’interès i de tendències de mercat energètic 

com per exemple: energies renovables, comunitats d’energia, Demand 

Response, Agregació de la Demanda, Gestió Energètica, Emmagatzematge, 

Monitoreig, IoT, Digitalització, etc. 

 Participació en projectes d’àmbits com: 

o potencial de generació d’energia (elèctrica i/o tèrmica) mitjançant 

diferents tecnologies i incorporant les energies renovables. 

 Autogeneració energia elèctrica i tèrmica; 

 Emmagatzematge elèctric i tèrmic; 

o Comunitats energètiques; 

o Auditories energètiques d’edificis, enllumenat públic,.. 

o Estudis de viabilitat tècnica i econòmica  
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 Participació en projectes R+D+i de l’àmbit de la consultoria energètica; 

 
Requeriments imprescindibles 

 Grau en enginyeria. Es valorarà especialització en el sector energètic 

(eficiència energètica, gestió, xarxes intel·ligents, edificis intel·ligents o formació 

similar). 

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

 Coneixement i experiència en el sector energètic en àmbits com: mercat 

elèctric, eficiència energètica en edificis, energies renovables, serveis 

energètics, etc.,  

 Coneixement dels marcs i regulacions polítiques espanyoles i de la UE respecte 

a: xarxes intel·ligents, edificis eficients, subministrant energia, contractació 

energètica, mesura i verificació, etc 

 Nivell alt en MsOffice: Word, Excel, Power Point. 

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

 Anglès nivell alt (oral i escrit imprescindible). 

 Persona responsable, positiva, proactiva, comunicativa, amb iniciativa, 

creativa amb capacitat d’organització i de treball en equip. 

 Excel·lents habilitats per a la presentació d'informes tant verbals com escrits. 

 
Es valoraran coneixements addicionals en: 

 Formació de post grau i/o màster en l’àmbit energètic. 

 Experiència en certificacions ambientals: LEED, BREAM, WELL i Fitwell. 

 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 


