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Perfil de l’empresa
Estructuras Arqué és una empresa especialitzada en estructures metàl·liques per a tot tipus 

d’edificacions: edificis industrials, residencials, comercials; instal·lacions esportives (com pave-

llons, marquesines d’estadis...); naus industrials, logístiques; passarel·les; ponts...

L’empresa està certificada amb marcatge CE (Classe d’Execució) 4 en disseny, càlcul i fabrica-

ció (màxima certificació europea). A més, té certificats de producció internacionals, necessaris 

per a la realització de qualsevol projecte; per això, disposem d’un sistema de gestió de qualitat 

integrat, a fi d’obtenir els estàndards de qualitat establerts, atès que el nostre compromís primor-

dial és la gestió de la qualitat, la seguretat i la salut en el treball i el medi ambient.

Estructuras Arqué posa a disposició de clients i prescriptors els seus tècnics i enginyers per 

assessorar-los en el disseny i el càlcul d’estructures i unions. Més de cinquanta anys d’experiència 

en el sector avalen les estructures executades.

Perfils professionals sol·licitats
Actualment Estructuras Arqué busca:

• Un o una estudiant d’últim curs del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació.

• Un o una estudiant del Màster universitari en Enginyeria Industrial o d’últim curs del  

grau en Enginyeria Mecànica.

• Un o una estudiant d’últim curs del grau en Administració i Direcció d'Empreses.

Què ofereix als joves titulats?
Estructuras Arqué ofereix la possibilitat d’incorporar-se a un equip de tècnics joves i dinàmics, 

amb àmplies possibilitats de creixement professional, en un empresa en constant millora i opti-

mització, que disposa de les tècniques més avançades de càlcul i modelatge en 3D.

Procés de selecció
Estructuras Arqué incorporarà el vostre currículum i les vostres aptituds a la seva base de 

dades de selecció per proposar-vos per a la incorporació a places vacants que s’adeqüin al vostre 

perfil.
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