
 
 

 

 

 

PROCÉS DE SELECCIÓ D’UN/A ENGINYER/A SÈNIOR EXPERT/A EN VALORITZACIÓ 
ENERGÈTICA DE RESIDUS 

 
Objecte 

 
En el marc del programa per a la modernització de les instal·lacions de la planta de 
SIRUSA i adequació dels nous sistemes, s’inicia el procés de selecció externa per cobrir 
la futura vacant d’un ENGINYER/A SÈNIOR EXPERT/A EN VALORITZACIÓ ENERGÈTICA DE 
RESIDUS. 

 
SIRUSA necessita contractar suport d’assistència tècnica per reforçar els equips tècnics 
propis. 

 
Funcions del Lloc de Treball 

 

✓ Participació en la definició de les bases de disseny de les diferents necessitats 
d’enginyeria requerides pel desenvolupament del Pla Director. 

✓ Participació  en  l’elaboració  de  la  documentació  tècnica  necessària  per  als 
diferents procediments de contractació necessaris. 

✓ Participació en la redacció del plecs tècnics i en la resposta a les probables 
bateries de consultes vinculants dels ofertants. 

✓ Participació en les respostes tècniques als possibles ofertants. 
✓ Participació en l’avaluació de les ofertes  tècniques dels diferents concursos 

associats al Pla Director. 
✓ Participació  en  les  reunions  tècniques  de  coordinació  amb  els  diferents 

adjudicataris. 
✓ Participació en el seguiment i supervisió dels documents d’enginyeria elaborats 

per els diferents adjudicataris. 
✓ Participació en la coordinació de les inter-fases entre els diferents adjudicataris. 
✓ Participació en la revisió i/o elaboració dels procediments d’operació, proves i 

comprovació de garanties. 
✓ Participació en la formació del personal d’operació. 
✓ Participació  en   el   seguiment   de   la   construcció,   muntatge   i  posada   en 

funcionament dels nous equips i instal·lacions. 
 
 
 

Requisits 
 

✓ Enginyer/a amb coneixements i/o experiència professional d’un mínim d’entre 
20 i 25 anys, (no necessàriament consecutius), en la planificació, disseny, 
implementació i execució de Plantes de Valorització Energètica de residus urbans 
en àmbit públic i/o privat. 



 
 

 

 

 

Factors addicionals a valorar 
 

✓ Experiència en tasques de supervisió de construcció, muntatge i posada en 
funcionament de Plantes de Valorització Energètica de residus urbans. 

✓ Experiència en projectes d’enginyeria dins d’altres sectors industrials 
(petroquímica, generació elèctrica, etc.) 

✓ Cursos de formació reglada addicional en relació al lloc de treball, activitats 
docents, etc. 

✓ Altres: Coneixement oral i escrit de la llengua catalana. 
✓ Coneixement oral i escrit de la llengua anglesa. 
✓ Disponibilitat horària i capacitat de treball en equip. 

 
Condicions 

 

✓ Salari segons aptituds i experiència aportades. 
 
 
 
 
 
 
Presentació de candidatures  
 
Les persones interessades en participar en aquest procés de selecció han de presentar la 
seva candidatura en un termini de 15 dies.  
 
 
Tarragona, 9 de Gener de 2020   
 


