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Coordinador/Modelador BIM – Departament de Projectes d’Instal·lacions 

 

Despatx d’Enginyeria i Consultoria en l’àmbit de les instal·lacions en edificis i l’energia de 
referència al país, i amb seu a Barcelona, cerca amb caràcter immediat:  

Descripció del lloc de treball: 

Càrrec ofert:   Coordinador/Modelador BIM MEP. 
Dependència:   Cap d’Equip Projecte 

Tasques a realitzar: 

 Anàlisi del BEP dels projectes assignats. 
 Vetllar per que el progrés del Model dels projectes assignats es faci d’acord amb el 

compliment del BEP. 
 Resolució de conflictes aportant propostes al disseny de la instal·lació 
 Suport al Cap de l’Equip del projecte respecte les implicacions BIM dels canvis que 

puguin introduir-se per part del client durant el desenvolupament del projecte i les 
diferents disciplines. 

 Recolzament al modelat en revit de les instal·lacions que formin part dels projectes 
assignats a l’equip. 

 Col·laboració amb la resta dels components de delineació per a l’implementació 
continuada de la metodologia BIM al despatx. 

Requeriments imprescindibles 

 Domini de la metodologia de treball BIM. 
 Domini de les eines REVIT i AUTOCAD. 
 Persona amb capacitat i experiència per analitzar els requeriments i canvis 

necessaris als projectes i avaluar implicacions en feines i recursos. 
 Idiomes:  Català i castellà bilingüe (inclòs gramàtica i ortografia) 

 Anglès (Capaç per interpretar/introduir notes i comentaris a plànols) 
 Nivell d’experiència: 3 anys en funcions equivalents indispensable. 
 Persona amb capacitat de treball en equip, organitzada i responsable, amb capacitat 

de resolució de problemes 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 dels 
companys. 

Es valoraran coneixements addicionals en: 

 Implantació i estandardització metodologia BIM. 

 Coneixements en disseny i funcionament d’instal·lacions: 

▫ Instal·lacions de climatització. 

▫ Instal·lacions elèctriques. 

▫ Instal·lacions Aigua Sanitaria i Sanejament. 
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▫ Sistemes de gestió i control. 

▫ Instal·lacions de contra incendis. 

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

Condicions 

Incorporació a una empresa consolidada, referent en el mercat, amb un equip jove i amb 
bon ambient de treball. 
El salari es negociarà segons l’experiència i coneixements aportats. 
Jornada completa. Horari flexible. Divendres només matí. Possibilitat de teletreball fins a 2 
dies per setmana. 
 

Contacte: 

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

talent@arcbcn.cat 

mailto:talent@arcbcn.cat

