Treballar amb nosaltres

Tècnic/a
(Gabinet d’Infraestructures)
Ref.: EST/INFR/2019
El Gabinet d’Estudis de la Cambra treballa al servei de la millora dels elements territorials de competitivitat que condicionen l’activitat econòmica i empresarial de Catalunya. Com a resultat d’aquesta feina i
d’aquest compromís en defensa de l’interès general, la Cambra s’ha posicionat com la institució econòmica de referència en matèria d’infraestructures, transport i logística.
El Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona desenvolupa múltiples iniciatives dins l’àmbit
de les infraestructures i els transports per tal d’aprofundir en la reflexió i l’anàlisi dels projectes i de les
qüestions més estratègiques, de traslladar les diferents propostes i suggeriments a les administracions
públiques competents, i d’apropar el coneixement de les infraestructures al món econòmic.

Funcions
• Proporcionar el suport tècnic necessari als òrgans de govern de la Cambra per a la presa de decisions en
l’àmbit de les infraestructures i les xarxes de serveis, ja sigui per mitjà d’informes escrits, presentacions
en públic o la participació en estudis; o mitjançant la divulgació pública del posicionament de la Cambra,
a través d’escrits adreçats a les autoritats competents, notes de premsa, publicacions de la Corporació,
col·laboracions amb altres entitats o actes públics propis o organitzats per tercers.

• Elaborar materials i organitzar els recursos d’informació necessaris per a fer propostes i donar seguiment
a les iniciatives de la Cambra en els camps de la dotació, el finançament i la gestió de les infraestructures
i de l’operació de les xarxes de serveis d’àmbit local, nacional i internacional, incloent la interpretació
de plànols i documents gràfics.

Perfil
• Professional amb iniciativa amb bones habilitats de comunicació, capacitat per redactar documents
tècnics i habilitat per estructurar i definir bé l’anàlisi.

• Amb pensament analític i conceptual, flexibilitat i capacitat d’organització, sensibilitat cap al treball en
equip, així com capacitat per reaccionar amb rapidesa a les demandes d’informació i d’anàlisi.

• Haurà de ser una persona familiaritzada amb l’elaboració i l’anàlisi d’informes i projectes relacionats
amb les infraestructures, el transport, la mobilitat, l’energia, la indústria i/o les xarxes de serveis,
d’àmbit local, nacional i internacional.

• Titulació en Enginyeria. Es valoraran postgraus o formació especialitzada en anàlisi econòmica.
• Domini del català i castellà parlat i escrit i bon nivell d’anglès.
• Experiència mínima de cinc anys en entitats públiques o empreses privades, realitzant informes,
estudis, anàlisis, projectes i/o recerca aplicada.

Treballar amb nosaltres

Tècnic/a
(Gabinet d’Infraestructures)
Ref.: EST/INFR/2019
S’ofereix
• Retribució econòmica d’acord amb l’experiència contrastada i la vàlua professional.
Enviar sol·licituds directament a cv@cambrabcn.org incloent:

• Carta de motivació
• Currículum vitae

Trabajar con nosotros

Técnico/a
(Gabinete de Infraestructuras)
Ref.: EST/INFR/2019
El Gabinete de Estudios de la Cambra trabaja al servicio de la mejora de los elementos territoriales de
competitividad que condicionan la actividad económica y empresarial de Catalunya. Como resultado de
esta faena y de este compromiso en defensa del interés general, la Cambra se ha posicionado como la
institución económica de referencia en materia de infraestructuras, transporte y logística.
El Gabinete de Estudios de la Cambra de Comerç de Barcelona desarrolla múltiples iniciativas dentro del
ámbito de las infraestructuras y los transportes con tal de profundizar en la reflexión y el análisis de los
proyectos y de las cuestiones más estratégicas, de trasladar las diferentes propuestas y sugerencias a las
administraciones públicas competentes, i de acercar el conocimiento de las infraestructuras al mundo
económico.

Funciones
• Proporcionar el apoyo técnico necesario a los órganos de gobierno de la Cambra para la toma de
decisiones en el ámbito de las infraestructuras y las redes de servicios, ya sea por medio de informes
escritos, presentaciones en público o la participación en estudios; o mediante la divulgación pública del
posicionamiento de la Cambra, a través de escritos dirigidos a las autoridades competentes, notas de
prensa, publicaciones de la Corporación, colaboraciones con otras entidades o actos públicos propios o
organizados por terceros.

• Elaborar materiales y organizar los recursos de información necesarios para hacer propuestas y dar
seguimiento a las iniciativas de la Cambra en los campos de la dotación, la financiación y la gestión de
las infraestructuras y de la operación de las redes de servicios de ámbito local, nacional e internacional,
incluyendo la interpretación de planos y documentos gráficos.

Perfil
• Profesional con iniciativa con buenas habilidades de comunicación, capacidad para redactar
documentos técnicos y habilidad para estructurar y definir bien el análisis.

• Con pensamiento analítico y conceptual, flexibilidad y capacidad de organización, sensibilidad hacia el trabajo
en equipo, así como capacidad para reaccionar con rapidez a las peticiones de información y de anàlisis.

• Deberá de ser una persona familiarizada con la elaboración y l’anàlisi d’informes i projectes
relacionats amb les infraestructures, el transport, la mobilitat, l’energia, la indústria i/o les xarxes de
serveis, d’àmbit local, nacional i internacional.

• Titulació en Enginyeria. Es valoraran postgraus o formació especialitzada en anàlisi econòmica.
• Domini del català i castellà parlat i escrit i bon nivell d’anglès.
• Experiència mínima de cinc anys en entitats públiques o empreses privades, realitzant informes,
estudis, anàlisis, projectes i/o recerca aplicada.

Trabajar con nosotros

Técnico/a
(Gabinete de Estudios Económicos)
Ref.: EST/INFR/2019
S’ofereix
• Retribució econòmica d’acord amb l’experiència contrastada i la vàlua professional.
Enviar sol·licituds directament a cv@cambrabcn.org incloent:

• Carta de motivació
• Currículum vitae

