• ENGINYERIA I LABORATORI ACÚSTIC, PROJECTES I SONOMETRIA
• CONSULTORIA AMBIENTAL I D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
• SISTEMES D’INSONORITZACIÓ I CORRECCIÓ ACÚSTICA PER A LA
INDÚSTRIA, EDIFICACIÓ I MEDI AMBIENT

Procés de selecció

TÈCNIC ESPECIALISTA ACÚSTIC
Descripció empresa:
Acústica Industrial de Tecnologies Mediambientals SL es creà l’any 1998, la filosofia i política de l’empresa, és la
de cobrir les necessitats dels nostres clients en la diagnosi i resolució de les problemàtiques que se l’hi presentin en
quan a contaminació acústica es refereix. Per això cal introduir sistemes i dissenys correctors, exercint un control i
prevenció de les seves instal·lacions així com en els processos productius, per aconseguir l’òptima confortabilitat
acústica, que garanteixi a més l’adequació a la Legislació vigent. Dita legislació, està experimentant una continuada
evolució, en demanda de la societat per a la consecució d’un Medi Ambient millor i sostenible.
Per més informació: www.acusticaindustrial.com.
Lloc de treball:
-

Tasques oficina tècnica (elaboració projectes, plànols, valoracions econòmiques, tracte amb proveïdors, etc.).

-

Seguiment i control per a la correcta i eficient execució d’obres.

Requisits mínims:
-

Formació professional

-

Enginyeria tècnica o superior, Grau en enginyeria.

-

Arquitectura tècnica, Enginyeria d’edificació, Arquitectura.

Es valorarà:
-

Coneixements Enginyeria Acústica: Sistemes d’insonorització, correcció acústica i sistemes antivibratoris per
a la industria, edificació i medi ambient.

-

Experiència en obra de construcció en edificació i indústria.

-

Realització assajos sonomètrics reglamentaris i normalitzats.

-

Simulació acústica mitjançant software d’enginyeria assistida per computador aplicada a l’acústica i les
vibracions (CadnaA, Insul, Bastian, Cype, etc).

-

Elaboració pressuposts (PRESTO, etc.).

-

Disseny assistit per computador (Autocad, Solidworks, SketchUp, 3dstudio, etc.).

-

Idiomes català, castellà, anglès i altres.

Oferta:
-

Contracte temporal amb període de prova d’un mes amb banda salarial segons aptituds.

-

Incorporació immediata.

Com accedir a la oferta de treball:
-

Remetre CV i carta de presentació per correu electrònic:
E-mail: acusticaindustrial@acusticaindustrial.com

-

O bé a la direcció que apareix al final d’aquest full:

Camí de Muntanya, 14A - Polígon Industrial de Marratxí - Tel: 971 226 153 - Fax: 971 605 589
07141 Marratxí - Mallorca (Illes Balears) e-mail : acusticaindustrial@acusticaindustrial.com web: www.acusticaindustrial.com

