La SOCIETAT MUNICIPAL D’HABITATGE DE TERRASSA, S.A. necessita contractar
temporalment per cobrir una baixa d´IT:
GRADUAT EN ARQUITECTURA (ARQUITECTE/A TÈCNIC/A O ARQUITECTE/A)
Funcions:
1. Executar i valorar els projectes que li siguin encomanats
2. Assessorar i donar suport tècnic en matèria de la seva especialitat tant a nivell intern
com extern.
3. Elaborar estudis i informes tècnic per donar resposta a les necessitats que es prestin.
4. Dirigir tècnicament i fer el seguiment de les obres i projectes assignats assegurant el
seu normal funcionament.
5. Controlar la correcta execució dels projectes que li són encomanats
6. Col·laborar tècnicament amb altres empreses, entitats locals i/o altres institucions i
organismes que ho requereixin.
7. Mantenir els contactes necessaris amb tercers per dur a terme les seves tasques.
8. Atendre, si s’escau, consultes de personal tant intern com extern en matèria de la seva
especialitat.
9. Elaborar aquella documentació necessària que permeti portar el seguiment de les
activitats pròpies de la seva especialitat.
10. Supervisar, controlar i redactar informes o altra documentació treballada per altres
tècnics externs.
11. Controlar i verificar la correcta qualitat dels materials.
12. Complir, i fer complir si s’escau, les normes i ordres rebudes en matèria de prevenció
de riscos laborals així com en matèria de protecció de dades personals.
13. I, en general, altres de caràcter similar que li siguin encomanades.
Requeriments :
Es poden presentar a la convocatòria:
• Llicenciats/Graus en arquitectura o Diplomats en arquitectura tècnica.
• Es valorarà experiència acreditada en les funcions esmentades a l’àmbit de l’habitatge.
• Imprescindible Carnet de conduir B i disponibilitat horària.
Contractació i procés de selecció:
S’ofereix contractació laboral temporal per cobrir lloc de treball vacant per baixa d´IT d’un/a
arquitecte/a tècnic/a, 1642 hores anuals amb les actualitzacions que correspongui, i un sou brut
anual de 36.136,40€. Jornada intensiva a l´estiu i a partir d´octubre intensiva més la tarda dels
dimecres.
Es valorarà:
-

Experiència laboral i formació contingudes al Currículum Vitae: es valorarà
exclusivament la documentació degudament acreditada, tant pel que fa a la formació
acadèmica com a l’experiència professional (per a la qual s’hauran d’aportar els
corresponents informes de vida laboral).

-

Es realitzarà una prova tècnica relacionada amb les funcions esmentades.

-

Es podrà realitzar entrevista a fi de contrastar i, si s’escau, aprofundir, sobre la
informació continguda als currículums dels aspirants.

Data límit de la presentació a aquesta convocatòria: 25 de juliol de 2017

Els/les interessats/des que compleixin les condicions exigides hauran de presentar
sol·licitud, currículum i altres documents acreditatius a:

SOCIETAT MUNICIPAL D’HABITATGE DE TERRASSA, S.A.
C/ Pantà, n’ 30
08221 Terrassa
Telf. 937336171
Habitatge@terrassa.cat

