OFERTA DE TREBALL 19_02
PROJECTES EN L’ÀMBIT DE L’ENERGIA I LA REHABILITACIÓ
CÍCLICA [space · community · ecology]
Perfil de la persona candidata


Titulació en arquitectura o enginyeria



Experiència en els àmbits de l’energia i la rehabilitació a escala d’edificació i urbana



Coneixements avançats de programari de simulació energètica (Design Builder, Hulc i/o altres)



Persona amb capacitat de gestió de bases de dades i representació de resultats en format de taula, gràfic i/o mapa



Persona dinàmica i resolutiva, metòdica i ordenada i amb capacitat de treball cooperatiu
Es valorarà:



Titulacions, experiència i coneixements en la utilització de programari relacionat amb:
-

Arquitectura (Autocad o altres)

-

Disseny gràfic (Photoshop, Illustrator, InDesign o altres)

-

Fulles de càlcul (Excel o altres)

-

Sistemes d’informació geogràfica (QGis, ArcMap o

-

Bases de dades (Access o altres)

-

Edició de textos i presentacions (Word, PowerPoint o

-

Gestor de continguts (Wordpress o altres)

altres)

-

Programació (R, Python, Basic o altres)



Capacitat de redacció en català i anglès



Resident a Barcelona, Sant Cugat del Vallès o municipis de l’entorn

altres)

Descripció de les funcions del lloc de treball
Reforç de la cooperativa amb una persona que col·labori en un projecte de renovació energètica d’edificis per a desenvolupar
metodologies de disseny d’intervencions a llarg termini.


Desenvolupament metodològic d’un sistema de Building Renovation Passport a nivell constructiu i energètic:
-

Anàlisi de estat constructiu d’edificis

-

Anàlisi de comportament energètic d’edificis

-

Anàlisi d’implementació de millores energètiques (passives i actives)

-

Anàlisi de compatibilitats i sinèrgies de millores energètiques amb altres intervencions de manteniment o millora

-

Anàlisi de costos i viabilitat constructiva

-

Planificació de intervenció a llarg termini

Condicions laborals


Contracte laboral a jornada parcial (4 h/dia), amb possibilitat d’augment.



Incorporació del 1 de febrer al 31 de desembre de 2019.
Es pot enviar currículum amb carta de motivació i indicació de codi d’oferta de treball a: admin@ciclica.eu
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