PROCÈS DE SELECCIÓ D’UN TÈCNIC/A MEDI AMBIENT
S’inicia un procés de Selecció per a la futura vacant de Tècnic/a de Medi Ambient a la
planta de SIRUSA.
Funcions del Lloc de Treball
✓ Gestionar el sistema integrat de Gestió, assegurant el compliment de la
certificació ISO 14001.
✓ Complir i fer complir el sistema integrat de gestió i les normes de medi ambient;
comprovar “in situ” les activitats i/o operacions realitzades
✓ Desenvolupar i controlar els procediments i registres de l’Autorització
Ambiental.
✓ Aplicar els sistemes de gestió de residus, control de consums i emissions; avaluar
anualment els aspectes ambientals relacionats amb els residus produïts, amb
els paràmetres d’emissió a l’atmosfera i els consums de matèries per tal de
proposar objectius de millora ambiental.
✓ Actualitzar els registres d’acord al sistema de gestió, així com els indicadors de
l’activitat.
✓ Col·laborar amb els processos de contractació, licitacions públiques i obres.
✓ Planificar, organitzar, coordinar i supervisar els serveis externs relacionats
amb l’explotació (entrada i sortida de RSU, logística dels residus de procés,
i sistema de control).
✓ Donar suport en la planificació de la formació anual de l’empresa.
Àrea de Residus
✓ Seguiment diari dels residus que es reben i es generen a la planta, comprovant
que es compleix en tot moment amb la AAI (autorització ambiental integrada)
així com realitzant les corresponents tramitacions davant l’ARC (Agencia de
Residus de Catalunya) com ara la notificació prèvia, fulls de seguiment, fitxa
d’acceptació, declaració mensual o setmanal dels residus gestionats; així com
també la declaració anual (DAR).
✓ Coordinar els treballs de les empreses de caracteritzacions de residus
✓ Organitzar i coordinar les inspeccions de la AAI.
✓ Tramitar els expedients derivats de les inspeccions i requeriments.
✓ Realitzar un seguiment del programa de minimització de residus perillosos, i
elaborar un nou programa cada tres anys.
✓ Gestionar el control i etiquetatge dels residus generats
✓ Comunicar cada dos mesos la gestió de l’escòria al Centre Català de Reciclatge.
Àrea d’Emissions
✓ Gestionar el seguiment del compliment de la UNE 14181, organitzant i
supervisant els controls ambientals de les empreses externes i el funcionament
dels analitzadors en continu, coordinant amb Qualitat Ambiental el tractament
i enviament de les dades.

✓ Analitzar les necessitats futures respecte al BREF.
✓ Preparar les declaracions anuals del PRTR i del Corine Aire.
✓ Preparar la declaració i el càlcul dels impostos trimestrals associats a les
emissions (NOx, SO2, etc)
✓ Gestionar el compliment de les emissions difoses i soroll extern, produïts per la
planta
Àrea d’abocament
✓ Controlar en tot moment que es compleix amb l’autoritzat per l’AAI i comunicar
qualsevol potencial desviació, així com proposar les solucions oportunes.
✓ Controlar els subministres per mantenir sota control els aspectes ambientals.
Requisits
✓ Grau en Química o Llicenciatura en Ciències Ambientals.
✓ Català i Castellà nivell alt i Anglès (nivell mínim FCE)
Coneixements Valorables
-

Norma ISO 14001 Medi Ambient
Norma UNE 14181 Medi Ambient.
Estudis de soroll, il·luminació, psicosocials, tèrmics, biològics, químics i
vibracions.
Sistema de mesura en automàtics de gasos a l’atmosfera i qualitat de l’aire.
Carnet ADR descàrrega de mercaderies perilloses.

Factors addicionals a valorar
✓ Experiència laboral en el lloc de treball: A partir de 6 mesos.
✓ Es valorarà experiència en el sector de la gestió de residus i/o coneixements de
la normativa específica relacionada.
Condicions
✓ Salari segons conveni
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.
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