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Delineant Projectista 

Empresa 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 un delineant projectista :  

 

Descripció del lloc de treball: 

▪ Rol:   Delineant Projectista d’Edificació  

▪ Dependència: del tècnic responsable del Departament de Consultoria Legal  

▪ Localització:  Barcelona ciutat  

 

Tasques a realitzar: 

▪ Plànols CAD de projectes ambientals o d’activitats 

▪ Plànols CAD de projectes bàsics i executius de protecció contra incendis (sectoritzacions, 

recorreguts d’evacuació, instal.lacions PCI...) 

▪ Plànols CAD de justificació normativa d’accessibilitat 

▪ Plànols CAD d’edificació en planta, alçats, seccions i detalls en coordinació amb els plànols de 

l’arquitecte i de l’enginyer d’instal.lacions 

▪ Plànols CAD per Plans d’Autoprotecció 

▪ Elaboració d’amidaments d’instal.lacions 

▪ Propostes ubicació medis PCI, càlcul amplades elements d’evacuació, validació distàncies...  

▪ Aixecament plànols as built  

 

Requeriments imprescindibles 

▪ Delineant / Tècnics superiors en Projectes  

▪ Nivell d’experiència: mínim 3 anys en funcions equivalents. 

▪ Idiomes: Català i castellà bilingüe (inclòs gramàtica i ortografia). Es valorarà nivell d’Anglès 

▪ Domini en: muntatges de bases xref, blocs dinàmics, presentacions a escala, viewports... 

▪ Experiència en projectes PCI 

▪ Persona amb capacitat de treball individual i en equip, organitzada i responsable, amb 

capacitat dinàmica, comunicativa i proactiva. 

▪ Persona amb caràcter emprenedor i/o resolutiu, i amb gran capacitat de relació humana per 

a poder involucrar-se amb l’empresa i amb les necessitats del client. 

▪ Ganes d’incorporar-se a una empresa en expansió, jove i amb bon ambient de treball. 

▪ Coneixement de programes específics: AUTOCAD. 

▪ Domini de Ms Office: Word, Excel.... 
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Es valoraran coneixements addicionals en: 

▪ Coneixement entorn BIM 

Condicions 

El salari es negociarà segons l’experiència i coneixements aportats. 

Es realitzarà prova en autocad presencial 

Jornada complerta híbrida: teletreball/presencial. Divendres només matí. 

Incorporació immediata. 

 

Contacte: 

Els candidats/es hauran d’enviar una carta de presentació i el seu CV a: 

info@arcbcn.cat 

mailto:info@arcbcn.cat

