Ofertes de feina

Xarxa Mobal
Mobilitat local

Cap de mobilitat
Catalunya:

d’un

important

ajuntament

de

S'ofereix:
•

Incorporació a l’equip d’un ajuntament de gran dinamisme

•

Àmbit de treball en expansió i amb clares oportunitats de desenvolupament
professional

•

Responsabilitat sobre un equip de 10 persones

•

Dependència orgànica directa de la direcció d’Àrea

Principals funcions:
•

Gestionar els recursos humans, econòmics i materials dels que disposa el
servei, determinant els objectius a assolir i planificant els programes a
desenvolupar per les seccions que en depenen.

•

Dissenyar i planificar les línies d'actuació i objectius en matèria de la gestió de
la mobilitat urbana.

•

Assignar, orientar i supervisar la planificació i disseny d'actuacions i projectes
de les Seccions que en depenen, dins del marc de les directrius i orientacions
polítiques transmeses.

•

Actuar com a responsable del control de gestió i la qualitat de la xarxa de
transport urbà.

•

Analitzar i avaluar els resultats i impactes dels projectes que desenvolupen les
Seccions que en depenen del Servei.

•

Assessorar a la Corporació sobre temes propis del Servei de Mobilitat

•

Preparar informes tècnics sobre el funcionament del Servei i les actuacions
realitzades i elaborar les propostes per millorar la gestió.

•

Realitzar propostes com ara mobilitat sostenible, pacificació del trànsit, xarxa
de carrils bicicleta i sistema bicing, intermodalitat en el transport ... i supervisar
els circuits interns de la Servei.

•

Coordinar les actuacions del Servei amb tercers.

•

Control i seguiment de la prestació del servei per part de les empreses
adjudicatàries.

Requisits:
•

Enginyer superior de camins amb especialitat en mobilitat, llicenciat en
Geografia o Enginyer tècnic d’obres públiques amb especialitat en mobilitat.

•

2 anys d’experiència en un lloc de similars característiques.
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•

Domini de català i castellà.

•

Es valorarà un bon nivell de francès i/o anglès escrit i parlat.

•

Expert/a en eines informàtiques a nivell d’usuari avançat.

Més informació i presentacions de CV:
http://www.linkedin.com/jobs?viewJob=&jobId=612019

