
 
 

Oferta de Treball: Arquitecte/a Tècnic/a a la Fundació Hàbitat3 

 

La Fundació Hàbitat3 és una gestora d'habitatge social impulsada des del tercer sector 

que treballa amb les Entitats Socials i les Administracions públiques per garantir el dret 

a un habitatge digne a les persones en situació de vulnerabilitat. Els nostres fonaments 

i principis ètics son: empoderament de les persones, respecte a la seva dignitat, voluntat 

transformadora, transparència i foment de la participació i la responsabilitat. 

 

La Fundació Hàbitat3 vol incorporar al seu equip un/a Arquitecte/a Tècnic/a per donar 

suport a l’Àrea Tècnica de la Fundació. La seva missió serà gestionar de forma eficient 

les actuacions en els habitatges per tal que aquests reuneixin les condicions 

d’habitabilitat i dignitat exigides segons els criteris de l’entitat. 

 

Funcions a desenvolupar 

▪ Visites tècniques als habitatges susceptibles de ser captats per la Fundació.  

▪ Elaboració d’informes sobre l’estat, necessitat d’intervenció i valoració 

econòmica de les obres de rehabilitació i adequació dels habitatges per als 

programes de la Fundació. 

▪ Tramitació administrativa per  obtenció de  llicències i/o subvencions. 

▪ Planificació i seguiment d’obres de rehabilitació i interlocució amb tècnics i 

empreses executores de les obres.  

▪ Informes de Final d’obra. 

▪ Obtenció de cèdules d’habitabilitat i de certificats energètics.  

▪ Planificació i control del manteniment dels habitatges gestionats per la Fundació. 

Relacions amb persones usuàries, empreses de manteniment, companyies 

d’assegurances i altres interlocutors. 

▪ Registre de tota la feina en l’aplicatiu informàtic de gestió  

▪ Qualsevol altra funció relacionada amb l’Àrea tècnica de la Fundació.  

 

Experiència laboral i coneixements: 

Es demana: 

▪ Experiència en direcció d’obres de rehabilitació i reformes d’habitatges.  

▪ Experiència en realització de pressupostos i amidaments.  

▪ Coneixement i experiència en l’aplicació de la normativa d’habitabilitat.  

▪ Coneixements del programa CAD i de programes de dibuix.  

▪ Coneixements nivell mig d’ office, especialment  d’Excel. 



 
 

▪ Experiència en la coordinació i el control de la gestió de les tasques de 

manteniment dels habitatges.  

 

També es valoraran: 

▪ Experiència i coneixements del mercat immobiliari.  

▪ Experiència en l’ús del programa TAAF o altres programes d'administració de 

finques.  

▪ Formació, coneixements i/o experiència en entitats sense ànim de lucre.  

 

Competències: 

 

Busquem una persona amb interès i capacitat per a feines de gestió,  organitzada, 

dinàmica i polivalent, amb experiència en projectes tècnics i de manteniment 

d’habitatges i amb sensibilitat per l’àmbit social, per treballar en equip i créixer 

professionalment a la Fundació.  

 

Oferim: 

 

▪ Horari de 38,5 hores setmanals amb incorporació immediata. 

▪ Contracte temporal de durada de 6 mesos renovable.  

▪ Retribució de  21.896,16 € bruts anuals.  

▪ Condicions segons Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d´acció social amb 

infants, joves, famílies i d´altres en situació de risc i vàlua 

▪ Bon ambient de treball en una fundació dinàmica i compromesa amb la seva 

missió que creix cada any a bon ritme. 

 

Com respondre a l’oferta: 

 

Fes-nos arribar el teu currículum i una carta de presentació explicant què pots aportar a 

l’equip de la Fundació Hàbitat3 a rrhh@habitat3.cat. Assegura’t d’escriure en l’assumpte 

del teu correu electrònic “Arquitecte/a Tècnic/a” 

 

Es garanteix la màxima confidencialitat, segons la normativa aplicable de protecció de 

dades de caràcter personal. 

 

Barcelona, 25 de gener de 2023 
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