OFERTA DE CONTRACTACIÓ LABORAL DE DURACIÓ DETERMINADA
Exp. 054/17
Convocatòria per a la contractació laboral temporal, d’un/a Tècnic Superior en
Arquitectura adscrit/a a la Direcció de l’Agència d’Ecologia Urbana de
Barcelona.

Funcions:

La funció específica objecte del contracte és la de
realitzar tasques complexes i qualificades pròpies
de la formació d'arquitectura, dins del seu àmbit
de treball, i aquelles que li siguin assignades en el
seu àmbit de treball.
En particular serà responsable tècnic dels
projectes europeus, en el marc Horizon 2020, que
l'Agència té aprovats: Chess Setup i Electrific i
altres europeus.

Titulació acadèmica:

Arquitecte/a.

Coneixements
necessaris de:

•

Eficiència Energètica

•

Ús de models de Simulació energètica
(Design Builder, CE3X...).

•

Anglès, nivell mínim Advanced (C1)
.

Es valorarà:

•

Coneixement avançat de programari:

BIM
(Autodesk
Revit,
Graphisoft
Archicad...)
- CAD ( Autocad 2D i 3D, Drafsight...)
- Edició (Photoshop, InDesign...)
•

Participació en

projectes

en

l’àmbit de

l’ecologia urbana.
•

Coneixement

en

l’àmbit

de

l’urbanisme.

Formació en innovació urbana
•

Experiència de treball en equip i coordinació
de projectes.

Altres valoracions:

•

Participació en seminaris i congressos.

•

Nivell avançat de francès (oral i escrit)

•

Altres idiomes

Condicions de treball:
Tipus de contracte:

Obra o servei determinat (art. 2, RD 2720/1998, de
18 de desembre)

Durada:

El temps exigit per a la realització dels serveis
encomanats
Període de prova 3 mesos

Jornada:
Horari:
Sou:

37,5 hores setmanals
Matins i tardes
25.319,84,00 € anuals (bruts) per 14 pagues

Presentació sol.licituds: Els interessats hauran de presentar currículum vitae,
per e-mail a l’Agència d’Ecologia Urbana de

Barcelona,

a

la

següent

adreça:

cardenas@bcnecologia.net., com a molt tard fins el
dia 23 de juny a les 14:00.
Nota informativa:

Es publicarà, al web de l’Agència d’Ecologia Urbana
de Barcelona, carrer Escar, núm. 1, 3ª planta –
08039- de Barcelona, la llista de candidats admesos
i la convocatòria per al procés de selecció.

Procés selectiu :

Aquest procés podrà constar de qualsevol dels
següents exercicis:
•

entrevista personal, en la qual es valorarà el grau
d’adequació dels candidats al lloc de treball
objecte de la convocatòria. L’exercici serà
qualificat fins a un màxim de 10 punts, sent
eliminats els aspirants que no aconsegueixin un
mínim de 5 punts.

•

valoració de mèrits (currículum vitae). Els mèrits
seran qualificats fins a un màxim de 5 punts, de
conformitat amb el barem següent:
-

experiència professional en la realització de
les funcions pròpies del lloc de treball objecte
de la convocatòria, fins a 3 punts.

-

Titulacions

superiors

a

la

requerida

(postgraus, màsters o doctorats) relacionats
amb

el

lloc

de

treball

objecte

de

la

convocatòria, fins a 2 punts.

Pel cas que es considerés necessari, es procedirà a
la realització de prova/es acreditativa/es de les
aptituds, coneixements i /o capacitats exigides.
Barcelona, 21 de març de 2017

Francesc Cárdenas
Cap de Planificació i Programació

