Estudiant de Màster Universitari en pràctiques, conveni Universitat/Empresa. Suport al Departament de
Projectes d'Armengol & Ros Consultors i Associats, SLP

Estudiant en pràctiques. Conveni Universitat/Empresa
Suport pel Departament de Projectes
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:
Estudiant de Màster Universitari en pràctiques, conveni Universitat/Empresa, en l’àrea de projectes.
S’incorporarà en un dels grups de treball amb dependència directa del Director de Projectes.
Tasques a realitzar:
- Estandardització dels procediments per a la redacció de projectes d'instal·lacions.
- Suport en la realització d'eines i documents tipus necessaris per al desenvolupament dels projectes
d'instal·lacions.
- Participació en la realització de projectes d'instal·lacions sota la coordinació d'un Cap de Projecte.
- Participació en la realització de certificacions energètiques mitjançant l'eina de càlcul HULC.
- Participació en la realització i tramitació de legalització d'instal·lacions (Baixa Tensió, Gas i Tèrmiques).
Requeriments imprescindibles
- Grau en enginyeria. Es valorarà especialització en temàtica energètica.
- Nivell alt en CAD.
- Nivell alt en MsOffice: Word, Excel, Power Point.
- Idiomes: Català i castellà bilingüe (inclòs gramàtica i ortografia)
Anglès nivell alt (oral i escrit imprescindible)
- Capacitat d’organització i de treball en equip. Persona responsable, dinàmica, comunicativa i amb
iniciativa.
Es valoraran coneixements addicionals en:
- Càlcul i disseny d'instal·lacions.
- Coneixements en certificacions energètiques (HULC).
- Coneixements del programa de càlcul d'instal·lacions CYPE.
Condicions:
Jornada a convenir

Contacte:
Els candidats/es hauran d’enviar una carta de presentació i el seu CV a:
info@arcbcn.cat

Període pràctica:

A convenir

Hores/dia:

5.0

Total hores pràctica:

5.0

Preu/hora i/o remuneració
mensual:

8.0

Comentaris addicionals:

Sector:

Tipus de candidat:

Jornada laboral:

El període de pràctiques, així com les hores/dia i les totals
seran a convenir entre l'empresa i l'estudiant.
El preu/hora serà a convenir segons perfil del candidat,
entenen com a mínim l'indicat en el conveni
universitat/empresa.
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Enginyeries

•
•
•
•
•

Màster universitari en Enginyeria Industrial
Màster Universitari en Enginyeria d'Organització
Màster Universitari en Enginyeria de l'Energia
MSc Energy for Smart Cities
MSc RenE (Renewable Energy)

•

Matí

