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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 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
• Titulació en Enginyeria civil o industrial.
• Experiència mínima de tres anys en projectes de consultoria i recerca en entitats públiques o empreses
privades, realitzant informes, estudis, anàlisis, projectes i/o recerca aplicada

• Domini del català i castellà parlat i escrit i bon nivell d’anglès
• 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.
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• 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.
Enviar sol·licituds directament a cv@cambrabcn.cat incloent:

• Carta de motivació
• Currículum vitae

