
LLOC DE TREBALL :   Tècnic Comercial amb coneixement de Manteniment 

PERFIL PROFESSIONAL : 

- Formació mínima: Titulació universitària d´Enginyer Tècnic Industrial o 

equivalent/corresponent o d´Arquitecte Tècnic o Aparellador o equivalent/corresponent. 

REQUISITS NECESSÀRIS: 

- Mínim 4 anys d’experiència  en: 

o  gestió d´aplicacions de GMAO + Facility Management. 

o  tasques generals de gestió i planificació del manteniment; revisió i generació de plecs, 

redacció de plans de manteniment, estructuració d´inventari, connexió i actualització 

de bases de dades, consultoria estratègica e implantació de sistemes de manteniment. 

- Experiència prèvia en gestió d´equips informàtics de desenvolupament de noves funcionalitats 

com a responsable tècnic. 

- Meticulós, ordenat, amb facilitat per a treballar amb un equip multi-disciplinar que inclogui a 

persones d’altres Departaments. 

- Bona capacitat d’expressió tant oral (presentacions en públic)  com escrita (redacció 

d’informes, estudis, etc).  

- Capacitat d’innovació per avançar-se als esdeveniments futurs del sector del manteniment, 

sobretot en lo que respecte a la aplicació de les noves tecnologies: Building Information 

Modelling (BIM),  internet de les coses( IoT). 

- Idiomes: Domini escrit i parlat de Català i Castellà. 

- Coneixement de normativa i operacions de manteniment. 

HABILITATS A VALORAR: 

- Domini escrit i parlat d´anglès 

- Domini escrit i parlat de francès 

- Coneixements de eines del entorn BIM (Building Information Modelling). 

- Formació complementaria en Postgrau o Màster en relació amb el manteniment, Facility 

Management, BIM o altres relacionats amb el contingut de la oferta. 

- Coneixements de dynamics 365 (ERP i CRM). 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR: 

Consultoria 

- Promoció, difusió i acció comercial de consultoria de manteniment i del nostre software. 

- Preparació de propostes i seguiment d’ofertes de manteniment. 

- Redacció i revisió de plans de manteniment. 

- Definició d’estratègies de consultoria e implantació del manteniment amb, relació amb el client 

i lideratge del projecte. 

- Diagnosi de l´estat de conservació d´un actiu, obra e instal.lacions. Inspeccions i redacció 

d´informes.  

Eina 

- Aprenentatge de la nova eina informàtica TCQi Manteniment. Desenvolupament de tasques de 

divulgació, promoció i formació al client dintre de l´entorn d´un projecte. 

- Aportació de millores tècniques a introduir a l´eina de tant de manteniment com de Facility 

Management. 


