
 

TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN SISTEMES DE GESTIÓ 

DE LA QUALITAT I DE GESTIÓ AMBIENTAL  

En dependència de la Direcció, col·laborarà amb la responsable d’operacions en el 

desenvolupament, seguiment i actualització del Sistema Integrat de Gestió (SIG) que 

Vila Universitària té implementat,  que comprèn tant el sistema de gestió de la qualitat 

com el sistema de gestió ambiental de l’organització, i vetllarà per la seva adequació, en 

tot moment, als estàndards de les normes UNE-EN ISO 9001 i UNE-EN ISO 14001.  

Funcions principals : 

• Assessorar en totes les qüestions relatives al disseny, desenvolupament, 

seguiment i actualització del SIG. 

• Identificar i promoure els canvis necessaris per a  l’adaptació continuada del SIG 

als estàndards de les normes ISO, i contribuir en la seva orientació a la millora 

continuada de l’organització.  

• Col·laborar en l’establiment dels mecanismes que promoguin la implicació de la 

resta de l’equip humà de Vila Universitària en l’acompliment del sistema. 

• Col·laborar en l’anàlisi dels indicadors de rendiment del sistema i en la proposta 

d’accions correctives i preventives. 

• Identificar necessitats de documentació i mantenir la documentació del sistema. 

• Assessorar en la realització de l’anàlisi de context per identificar riscos i 

oportunitats i en la seva avaluació. 

• Col·laborar en la planificació de les accions per abordar riscos i oportunitats i en 

l’establiment del sistema d’avaluació de la seva eficàcia. 

• Oferir suport en els processos d’auditoria interna i externa del sistema integrat de 

gestió. 

• Vetllar per l’adaptació de l’organització a noves necessitats per mantenir la 

conformitat dels usuaris amb el servei prestat. 

• Altres funcions assignades en l’àmbit de les seves competències tècniques.  

Requisits: 

Formació acadèmica: 

• Titulació universitària de Grau o equivalent. 

Altres coneixements: 

• Qualificació com auditor/a en cap en sistemes de gestió (normes ISO 9001, ISO 

14001, ISO 4501). 

• Domini de les bases de dades Access i VisualBasic. 

• Coneixements d’ofimàtica, programes de gestió i de noves tecnologies. 

• Català i castellà: nadiu o equivalent a nivell C2 del MECR. 

Experiència prèvia: 

• Experiència prèvia de cinc anys en la implantació de sistemes de gestió. 



• Experiència prèvia de cinc anys en l’assessorament sobre sistemes de gestió de la 

qualitat i de gestió ambiental. 

Competències personals: 

• Discreció i confidencialitat. 

• Pro activitat en el lloc de treball i orientació a la millora. 

• Capacitat comunicativa i d’escolta activa. 

• Capacitat d’aprenentatge i de reciclatge en noves metodologies i tecnologies. 

• Facilitat per treballar en equip. 

• Flexibilitat i capacitat d’adaptació al canvi. 

• Empatia i assertivitat. 

Mèrits que també es valoraran: 

• Formació de màster i/o postgrau en els àmbits de la gestió de la qualitat i de la 

gestió ambiental. 

• Formació específica en prevenció de riscos laborals. 

• Experiència com a formador/a en els àmbits dels sistemes de gestió. 

• Coneixement d’altres llengües. 

Dedicació i contraprestacions: 

• Contracte laboral indefinit. 

• Jornada a temps parcial de 8 hores setmanals. 

• Retribució: 8.947,36 € bruts anuals. 

• Lloc de treball: Campus de la UAB, Bellaterra, Cerdanyola del Vallès. 

• Incorporació immediata. 

Sol·licituds 

Les sol·licituds s’han d’enviar abans del dia 19 de març de 2021 adjuntant un 

Currículum Vitae en format PDF a l’adreça seleccio@fundaciouab.cat, especificant la 

referència: Tècnic Qualitat Vila. 
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