BUSQUEM COL·LABORADOR/A!

ARQUITECTA/E
ESPECIALITAT EN ARQUITECTURA SOSTENIBLE, EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I REHABILITACIÓ

Resum de l’oferta:
Busquem un/a arquitecte/a amb experiència en edificació (disseny, gestió de projectes i pressupostos, direcció
d’obra) per treballar amb nosaltres a mitja jornada. Busquem algú amb coneixement de solucions constructives
sostenibles, basades en materials naturals i de km 0, amb coneixements d’eficiència energètica aplicada a les
edificacions i amb experiència en rehabilitació i obra nova.

Perfil que cerquem:
Responsabilitats
 Tasques de disseny de projectes d’edificació, tant d’obra nova com de rehabilitació.
 Especialitat en resolució de solucions constructives sostenibles i amb coneixements d’eficiència
energètica aplicada a les edificacions.
 Redacció de memòries i altra documentació.
 Elaboració de l’estat d’amidaments en fase de projecte.
 Tramitació de llicències.
 Seguiment tècnic de l’obra. Reunions d’obra i seguiment de les empreses contractades.
 Gestió econòmica global del projecte.

Perfil
 Titulació d’arquitecta/e superior. Es valorarà especialitat (màsters, postgraus o similars vinculats a
arquitectura sostenible i rehabilitació).
 Coneixements generals de la construcció, especialment amb materials naturals, estructura de fusta, i
altres solucions sostenibles.
 Coneixement d’estratègies d’eficiència energètica aplicades a l’edificació.
 Coneixements informàtics: Entorn BIM (Archicad o Revit), Autocad, Office, Excel, etc.
 Coneixements lingüístics: Nivell alt de català i castellà.
 Motivació, capacitat de treball en equip, responsabilitat per dur a terme projectes autònomament,
versatilitat, capacitat crítica i capacitat d’escolta activa.
 Afinitat amb els valors cooperativistes i de l'Economia Social, Solidària i Sostenible.
 Carnet de conduir.

Es valorarà
 Habilitats en la gestió directa de projectes amb clients.
 Haver realitzat construccions n’Zeb.
 Habilitats en expressió gràfica.

Descripció de l’oferta i condicions:
 Tipus de jornada: 20 h/setmanals amb flexibilitat horària.
 Període de col·laboració: 15 octubre 2021 - 15 març 2022 (6 mesos, amb possibilitat de continuació).
 Lloc: Carrer Mare de Deu del Coll, 96, 08023 Vallcarca. Possibilitat de teletreball.
Les persones interessades podran contactar-nos per correu electrònic adjuntant carta de motivació i el
seu CV abans del 30 de setembre de 2021. Mail: marina@voltes.coop "

