TÈCNIC/A ? ÀREA DE CERTIFICACIONS I SOSTENIBILITAT ? PER A
MULTINACIONAL
Ref.172466 - 25/11/2022 - Comarca Gironès

Descripció de l'oferta
Empresa multinacional, líder en la fabricació de materials per al sector industrial i de la construcció, ubicada a rodalies de Girona., busca un persona
per al departament tècnic. Es responsabilitzarà de tots els temes relatius amb la sostenibilitat, la circularitat i la recerca I+D dels productes.

Funcions i requisits de la vacant
En dependència directa del responsable del departament tècnic, la persona seleccionada es responsabilitzarà de les funcions següents:
- Gestionar i fer seguiment de les certificacions i homologacions relatives amb temes de sostenibilitat, circularitat, etc.
- Controlar tots els aspectes relacionats amb la millora del medi ambient i la sostenibilitat (anàlisi del cicle de vida (LCA) de diferents productes,
elaboració de les declaracions ambientals de producte (DAPs)), etc.
- Analitzar la normativa relacionada amb l'avaluació tècnica, control de qualitat i marcatge CE, específica de cada sector (construcció, indústria....) i/o
específica per cada país.
- Homologar i certificar nous productes (I+D).
- Realitzar informes i plans d'acció de millora per tal de garantir tots els temes relatius amb la sostenibilitat i la circularitat
- Coordinar gestions amb la resta del Departament Tècnic (Control Qualitat, I+D, ...) i amb els altres departaments de l'empresa com Producció,
Comercial i Compres.

Condicions que ofereix l'empresa
Jornada:

Jornada completa

Horari: Partit, entre les 8 i les 18 h
Perspectiva de la feina:

Total estabilitat

Previsió d'incorporació:

Immediat

Altres dades a destacar: Molt bona oportunitat professional, dins d'un entorn internacional en procés d'expansió.

Estudis
És valorable

Grau amb titulació Enginyeria Química
Enginyeria Tècnica amb titulació Industrial Química
Enginyeria Superior amb titulació Enginyeria Química

Idiomes
Català - C1 - Funcional (Imprescindible)
Castellà - C1 - Funcional (Valorable)
Anglès - B2 - Avançat (Imprescindible)
Francès - B1 - Intermedi (Valorable)

Professions de la feina
Enginyer/a Químic/a

Experiència laboral

És valorable

Demanem una experiència prèvia en departament tècnic, en la gestió de certificacions i homologacions de producte, així
com en la redacció i manteniment de la documentació i especificacions tècniques, sobretot relatives a temes de
sostenibilitat i circularitat.
Nivell d'experiència:

Tècnic / Especialista

Anys d'experiència:

3 anys

Carnets
B

Altres requeriments
Busquem una persona amb formació superior, idealment de l?àrea Química (Enginyeria Tècnica Química /Enginyeria Superior Química).
Valorarem qualsevol altre tipus de formació especialitzada superior: Màster en sostenibilitat i eficiència enèrgetica, màster en sostenibilitat ambiental,
etc.

Empresa
Empresa:

GRUP ORGANIGRAMA

Sector:

Serveis en Recursos Humans / consultoria / ETT

Descripció:

Organigrama SL: recursos humans, selecció de personal, formació empresarial, psicologia industrial.

