PROGRAMA: Contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa de garantia juvenil
1. Lloc de treball: TÈCNIC/A DE SUPORT D’ENGINYERIA
2. Funcions i tasques:
 de caràcter tècnic (gestió, control, informe, proposta)
 de caràcter administratiu (tramitació d'expedients, arxiu, creació i manteniment de
bases de dades)
 d'atenció a la ciutadania (informació, actuacions d’educació i sensibilització)
 altres que li siguin atribuïdes per raó del lloc de treball i/o programa específic
Els àmbits de treball són:
 Estratègia comarcal de lluita contra el canvi climàtic
o Detecció de noves necessitats per aprofundir i ampliar la transició energètica i
l’agenda 2030 a la comarca
o Preparació de propostes (amb disseny d'actuacions, concreció dels resultats
esperats al final d'aquestes, pla de treball operatiu, calendari, i recerca de
subvencions)
o Implementació d’un nou model energètic basat en l’autonomia i l’autoconsum
o Organització de jornades tècniques
o Bases de dades del projecte
o Interlocució i treball en xarxa amb els agents clau
o Difusió i activitats de sensibilització i educació
 Projectes i serveis per la transició energética a la comarca
o Seguiment del funcionament i la comptabilitat energètica a les instal·lacions
comarcals de biomassa i de fotovoltaica, amb treball de camp si escau
o Projectes d’eficiència i estalvi energètic a les administracions, a entitats, a llars
particulars i a empreses
o Projectes d’implementació d’energies renovables a les administracions, a
entitats, a llars particulars i a empreses
 Projectes i serveis de preservació i millora de la qualitat de l’aire
o Treball en xarxa per a la reducció de les emissions de CO2
o Treball en xarxa per al seguiment de la qualitat de l’aire
o Foment de la mobilitat eficient i de baixes emissions
3. Perfil professional:
 Titulacions admeses:
o Grau o diplomatura en enginyeria o enginyeria tècnica en els camps
industrial, construcció, edificació, o obra pública.
o Cicle formatiu de grau superior de la família d’Edificació i Obra Civil.
 Carnet de conduir per a desplaçaments ocasionals per la comarca.
 Eines ofimàtiques gràfiques (CAD’s), el coneixement es valorarà
 Flexibilitat horària ocasional (majorment es realitzarà horari seguit de matí).
4. Requisits generals persones joves:
- Edat: Major 16 anys - Menor 30 anys
- Beneficiari/ària del Programa de Garantia Juvenil
- Demandants d'ocupació no ocupades (DONO)
5. Condicions de la contractació:
- Entitat contractant: Consell Comarcal del Vallès Occidental
- Adreça: Crta. N-150 km 15, 08227 Terrassa

- Període de contractació: d'octubre de 2019 - abril 2020 (6 mesos)
- Jornada Completa: 37,50 hores setmanals ( jornada preferent matí)
- Sou: 17.491 € bruts anuals ( perfils tècnics amb grau)
6. Documentació a presentar pels joves:
- Currículum vitae
- Fotocòpia del títol del nivell formatiu
- Fotocòpia que acrediti la inscripció a Garantia Juvenil
- Fotocòpia que acrediti la inscripció a l'Oficina de Treball (DONO)
7. Persona de contacte: Cristina Cruz (cruzfc@ccvoc.cat)

SESSIÓ INFORMATIVA al Consell Comarcal Del Vallès Occidental el proper 20 de
setembre a les 12:00

