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PROCÈS DE SELECCIÓ ENGINYER/A DE PROJECTES JUNIOR 

 

Objecte 

S’inicia un procés de selecció per cobrir la vacant d’Enginyer/a de Projectes Junior. 

 

Funcions del Lloc de Treball 

 Codificar els documents i planells segons el codi KKS i les especificacions 
generals. 

 Realitzar i actualitzar la documentació de planta a partir de la documentació 
existent i de la revisió de camp: Planols, PID’s, esquemes unifilars, esquemes 
elèctrics, llistes, especificacions generals, especificacions funcionls, etc. 

 Col·laborar amb els projectes de reforma i millora de la planta, segons les 
necessitats del Departament.  

 Participar en els processos de contractació, licitacions públiques i obres, en la 
confecció dels Plecs de Condicions Tècniques i Especificacions tècniques en els 
concursos i concurrències d’ofertes i licitacions de la part elèctrica.  

 Realització d’informes de valoració d’ofertes, informes de necessitat, e informes 
justificatius de modificacions contractuals. 

 Realitzar el seguiment i participar en les diferents reunions d’obra així com la 
realització dels tràmits administratius. 

 Col·laborar amb el seguiment de les obres i muntatges, i supervisar les proves de 
fred i la posada en marxa de les noves instal·lacions.  

 ... Entre d’altres del propi lloc de treball. 
  

Requisits 

 Grau en Enginyeria Tècnica (Valorable Enginyeria Elèctrica) o amb un 90% de les 
assignatures del Grau d’Enginyeria aprovades. 

 Experiència mínima de 8 mesos en un Departament d’Enginyeria d’una empresa 
industrial; preferentment sector energètic o químic.  
 

Coneixements imprescindibles 

 Idiomes:  Angles mínim B2 
Català i Castellà Alt 

 Coneixements avançats d’Auto Cad. 
 Coneixements en sistema i programes de control del procés de plantes de 

valorització energètica de residus o similars.  
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 Coneixement en sistemes de codificació: KKS, norma ISA. 
 Coneixement en processos de contractació pública, elaboració de plecs tècnics e 

informes de valoració. 
 
Factors addicionals valorables 
 Formació nivell bàsic de PRL 
 Coneixements en matèria de Medi Ambient 

 
Altres 

 Vehicle per accedir al lloc de treball. 
 

Condicions 

 Salari segons conveni. 

 

Presentació de candidatures 

Les persones interessades en participar en el procés de selecció han de presentar la seva 
candidatura enviant un correu electrònic a rrhh@sirusa.es en un termini de 15 dies. 

 

 

Tarragona, 21 de setembre de 2021 

 

Servei d’Incineració de Residus Urbans, S.A. 


