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ENGINYER DIRECCIÓ D’OBRES 

 

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: 

Càrrec ofert:   Enginyer de Direcció d’obra d’instal·lacions 

Dependència:   Cap Dpt. Direccions d’Obra 

 

Tasques a realitzar: 

 Direcció d’obra d’instal·lacions a l’edificació i infraestructures.  

o Seguiment i presa de decisions de criteris tècnics 

o Seguiment i presa de decisions en planificació i seguiment econòmic de 

l’obra  

 

Requeriments imprescindibles 

 Enginyer Industrial Superior/Tècnic. Enginyer de l’Edificació especialitat 

instal·lacions. 

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

 Anglès (Nivell mig/alt – Conversa i redacció de documentació) 

 Nivell d’experiència: 5 anys en funcions equivalents indispensable. 

 Persona amb capacitat gestió d’obres amb interlocució directa amb els diferents 

agents que intervenen (propietat, arquitectura, contractista, project manager) i 

capacitat de comprensió de les instal·lacions complexes sobre terreny. 

 Coneixements tècnics i pràctics en disseny, càlcul, execució i funcionament 

d’instal·lacions: 

▫ Instal·lacions elèctriques (BT/MT). 

▫ Instal·lacions de climatització. 

▫ Instal·lacions mecàniques. 

▫ Sistemes de gestió i control. 

▫ Instal·lacions de contra incendis. 

▫ Instal·lacions de senyals febles (informàtiques, megafonia, seguretat, ...) 

▫ Energies renovables 

 Comissioning i posta en marxa de les instal·lacions 
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 Control de qualitat i econòmic de l’obra 

 Imprescindible coneixement de les normatives vigents i procediments associats. 

 Domini de Ms Office, Project, TCQ, AUTOCAD, REVIT 

 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 consolidada, referent en el mercat i amb bon 

ambient de treball. 

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

amb capacitat dinàmica i proactiva. 

 

Es valoraran coneixements addicionals en: 

 Instal·lacions específiques: instal·lacions sanitàries/hospitalàries, fluids tèrmics, 

gasos medicinals, electricitat de MT, ... 

 Coneixements tècnics/pràctics en disseny, càlcul, execució i funcionament 

d’instal·lacions energètiques: DHC, biomassa, geotèrmia, energia solar, ... 

 Coneixement i experiència en Coordinació de Seguretat i Salut en fase d’execució 

d’obra 

 Coneixements en BIM i programes de modelat (ALLPLAN, REVIT,....) 

Condicions 

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

Jornada completa. Horari flexible i possibilitat de teletreball a convenir. Divendres només 

matí. 

 

Contacte: 

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

info@arcbcn.cat 

mailto:info@arcbcn.cat

