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EXTRACTE 

    STEPHANE JUANOLA JOURNE       
      OFFERING DEPARTMENT MANAGER 
      Enginyer Civil 

 
 EDUCACIÓ 

 

 

Enginyer Civil amb experiència en el món del reciclatge dins dels diferents  
tractaments de residus. Interessat en projectes de sostenibilitat per a la recuperació 
i valorització energètica de residus. 

Motivat en el model d’economia circular basat en el principi del “tancament 
del cercle de vida” dels residus, amb la finalitat de contribuir en un món més 
sostenible.  

 5 anys d’experiència com a “Offering Department Manager” i “Product 
Manager” (RSU/EELL/CDR/C&D/RSI/BIOLÒGICS) en el sector del residu. 

 1 any d’experiència com a “Project Manager On Site” per projectes a França 
en el sector del residu. 

 1 any d’experiència com a “Project Designer” de plantes de tractament de 
residus. 

2011-2013 
ENGINYER CIVIL 
Universitat Politècnica de Catalunya 
ETSECCPB (Barcelona) 
 

2006-2011 
ENGINYER D’OBRES PÚBLIQUES 
Universitat Politècnica de Catalunya 
ETSECCPB (Barcelona) 
 

2004-2006 
BAC. CIENTIFIC-TECNOLÒGIC 
Institut d’Educació Secundaria  
INS Llançà (Girona) 
 

 

 

 

SOCIAL NETWORKS 

 

 

LinkedIn: 
www.linkedin.com/in/stephane-
juanola-journe 
 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

OFFERING DEPARTMENT MANAGER – BIANNA RECYCLING S.L.U 
SETEMBRE 2017 - ACTUALMENT 
Responsable del departament de ofertes i del disseny de plantes de tractament 
mecànics i biològics, principalment en plantes de Residu Sòlid Urbà (RSU), Envasos 
(EELL), Comercial Industrial (RSI), Construcció i demolició (C&D), Metalls, 
tractaments biològics (Compostatge, maduració), refinat del compost i la 
valorització energètica (CSR o altres processos). 

 
PRODUCT MANAGER – BIANNA RECYCLING S.L.U 
JULIOL 2016 - ACTUALMENT 
Responsable tècnic dels procesos de tractament de residus per la recuperació de 
residus i la valorització energètica. Plantes  Residu Sòlid Urbà (RSU), Envasos (EELL), 
Comercial Industrial (RSI), Construcció i demolició (C&D), Metalls, tractament 
biològics (Compostatge, maduració i refinat del compost) i la valorització energètica 
(CSR o altres processos). 

 
PROJECT MANAGER ON SITE – MASIAS RECYCLING S.A 
DECEMBRE 2015 – JUNY 2016 
Responsable en obra per a la coordinació entre client/proveïdor en el 
desenvolupament del projecte. 
Projecte: Centre de Valorisation de Déchets du SIL (VINCI Environnement) - FRANCE 

Tasques: Desenvolupament de solucions tècniques durant l’execució del projecte, 
coordinació amb el client/proveïdor, gestió dels equips de treball, gestió de la 
planificació i compliment dels terminis, comunicació amb els tècnics, arquitectes i 
negociació amb el client. 
 
PROJECT DESIGNER – MASIAS RECYCLING S.A 
GENER 2014 – GENER 2016 
Disseny i desenvolupament de ofertes de plantes de tractament de residus.  

Tasques: Preparació documental per a  la elaboració de la oferta: plànols, 
diagrames de processos, fitxes tècniques, pressupostos, planning, OPEX, etc. 
 

RECONEIXEMENT & PREMIS 

 

 

PRIMER PREMI – BASF  
CONSTRUCTION CHEMICALS 
PROJECTE FINAL DE CARRERA, 2013 
Projecte d’execució d’un parking 
subterrani al Port de Llançà. 
Qualificació: Matrícula d’honor (MH) 
 

 

 

 

IDIOMES 

 

 

APTITUDS & HABILITATS TÈCNIQUES 

PUNTS FORTS 

MOTIVATOR  + RESPONSABLE + COMUNICADOR +  ADAPTACIÓ RÀPIDA 

AutoCAD SolidWorks MS Project 

Gestió equips Planificació 

TCQ 
Microsoft Office Visual Basic 

Tractament de residus Construcció civil 


