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Inscripció

Baixa

Comissions i grups territorials d’ENGINYERS BCN

Si ets el tipus d’enginyer que li agrada estar al dia professionalment i que creu en la formació i la millora continua,
aquí trobaràs el teu lloc.
Les Comissions t’ofereixen un espai de reunió, on compartir experiències professionals, fer networking, tractar
temes específics del teu camp de treball, i seguir de ben a prop les novetats legislatives i avenços en el sector de
l’enginyeria.
A més a més des de les comissions promovem valors com l’ètica professional (deontologia), la divulgació tècnica
i científica, el coneixement a traves de l’experiència, i la cultura.
Molts de nosaltres ja formem part d’alguna de les comissions del col·legi, ara només hi faltes tu!
Nom i cognoms
Núm. col·legiat/ada

Núm. precol·legiat/ada

Correu electrònic

Nota: Aquestes dades seran tractades seons el que estrableix la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal.
Podeu consultar, modificar o cancelar-les a la seu del Col·legi.

Comissions Tècniques

Comissions Professionals

Qualitat i Innovació
Seguretat Contra Incendis i Emergències
Energia
Enginyers en Actuacions Pericials
Medi Ambient i Seguretat
Plans d'Autoprotecció i Protecció Civil
Àrees de treball:
Prevenció de Riscos Laborals
i Seguretat Industrial
Gestió medioambiental, legislació
i vectors ambientals

Enginyers d’Empresa
Exercici Lliure
Ensenyament
Funció Pública

Comissions Socials
Cultura i Esports
Enginyers Jubilats
Funcionem Junts

Trobes que falta la “teva” Comissió?
Si no has trobat una Comissió acord amb el teu sector professional, els teus interessos o la teva titulació, indica’ns-ho en
l’apartat suggeriments. En breu ens posarem en contacte amb tu.
Exemple: sector comercial, vendes, sector de l’automoció, sector agroalimentari, biomèdica, robòtica, etc.
Suggeriments:

Grups Territorials
Els grups territorials neixen amb la voluntat d’apropar-se al
territori per copsar millor les necessitats dels col·legiats de
fora de Barcelona i també d’oferir un servei proper i de
networking als col·legiats de la zona. Molts ja formen part
dels grups territorials. Inscriu-te!

L’Anoia

Vallès Occidental – Sabadell

Osona

Vallès Occidental – Sant Cugat

Maresme

Vallès Occidental – Terrassa
Vallès Oriental

Tota la correspondència que generin les comissions i grups territorials es trametran per correu electrònic. En cas de no tenir-ne, per correu postal.
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