
PS-72 – RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓ

Per a més informació, contacta’ns:
Consultoria de Selecció del Cateb
Portal de Treball 
treball@apabcn.cat
93 240 20 60

Institució de serveis professionals de prestigi, selecciona un/a Arquitecte Tècnic i/o Arquitecte per a realitzar funcions com a 

responsable de planificació en un projecte singular de prestigi nacional i internacional.

Funcions

- Treballar en estreta col·laboració amb el director d’Edificació i Tecnologia  i els responsables de les diferents àrees involucrades en el projecte de 

construcció

- Desenvolupar de manera fiable totes les planificacions i cronogrames necessaris per a les diferents fases del projecte

- Col·laboració en la definició i desenvolupament del pla de gestió de riscos

- Integrar múltiples cronogrames en un cronograma mestre del projecte, línia base, estat i realitzar la base d’amidament

- Recollir i analitzar la informació per a preparar informes sobre el progrés dels projectes i avisar dels possibles problemes de programació que 

obstaculitzin els resultats del projecte

- Assistència a visites d’obra i reunions de seguiment del projecte

- Desenvolupar i mantenir informes de programació a nivell de resum: Gantt, gràfics de fites i altres eines utilitzades per a recolzar l’anàlisi i 

prevenció de la ruta crítica, la feina de les tasques a curt termini, les assignacions de recursos basats en la prioritat, les variacions de rendiment, i 

per a recolzar la integració de costos/calendari

- Facilitar i participar en les revisions setmanals/mensuals de la programació

Requisits

- Titulació en Arquitectura Tècnica i/o Arquitectura

- Coneixements i experiència d’entre 3 i 5 anys

- Planificació de projectes de construcció

- Coneixements avançats de PMBOK i Last Planner System, valorable certificacions

- Experiència en Autocad, Rhino, Revit, MS Project, MS Office

- Mínim nivell d’anglès B2

- Persona resolutiva, autònoma, proactiva amb sòlides habilitats organitzatives, analítiques, de negociació i de redacció, amb excel·lent capacitat de

comunicació i de treball en equip i amb capacitat d’anàlisis de problemes i proposició de solucions alternatives

S’ofereix

- Contracte indefinit

- Jornada completa

- Horari flexible

- Pla de carrera

- Retribució segons experiència i vàlua

- Lloc de treball: Barcelona


