CONVOCATÒRIA PER SELECCIONAR
ESTRATÈGICA I PROSPECTIVA

UN

TÈCNIC

MIG

–

PLANIFICACIÓ

Objecte
Cobrir 1 lloc de treball de Tècnic mig
Descripció del lloc de treball
Nom del lloc: Tècnic Mig
Centre de Treball: Barcelona
Àrea: Planificació estratègica i prospectiva – Direcció General
Jornada: Partida
Funcions del lloc de treball
Les activitats incloses en aquest grup són tasques d’estudi, anàlisi, diagnòstic i presa de
decisions en situacions àmplies, complexes o escassament definides i que comporten el
desenvolupament de coneixements profunds aprofitables per a l’organització (valor afegit),
per tal de plantejar accions de millora que afectin als procediments i circuits de treball.
Les activitats principals són:
 Gestió de projectes d’anàlisi estratègica, tant a nivell intern com extern.
 Impuls de projectes de canvi i transformació empresarial.
 Benchmarking nacional i internacional.
 Definició i anàlisi d’indicadors de gestió.
 Exploració de nous àmbits d’activitat per a FGC
 Preparació de documentació tècnica i estratègica per a la seva presentació davant de
comitès interns.
 Presentació i representació d’FGC davant d’organismes tercers, tant nacionals com
internacionals.
 Suport a les altres àrees de l’empresa en aspectes transversals.
 Altres activitats relacionades.
Aspectes que es valoraran










Enginyeria Tècnica Superior o Màster en l’àmbit de l’Enginyeria Civil, Enginyeria
Industrial o similar.
Es valoraran formació i coneixements en l’àmbit econòmic i empresarial.
Coneixements i experiència prèvia (5-10 anys) en la realització i coordinació de
projectes en l’àmbit del transport.
Coneixements tècnics i organitzatius del sector ferroviària.
Capacitat de preparar i realitzar presentacions de projectes i iniciatives davant de
tercers.
Excel·lent domini de català (certificat nivell C1 o equivalent) i castellà.
Bon nivell d’anglès, es valorarà coneixements d’altres idiomes.
Domini d’eines ofimàtiques en entorn Windows.
Capacitat d’organització i planificació

Forma d’ocupació del lloc


Contracte temporal d’interinitat al 100% de jornada amb previsió de passar a indefinit
quan la taxa de reposició legalment establerta ho permeti.

Participació
Presentació del currículum: Les persones que hi estiguin interessades i compleixin amb els
requisits establerts, hauran d’inscriure’s expressament en la convocatòria que està
disponible a la web d’FGC: www.fgc.cat, dins l’apartat “convocatòries”.
Termini de presentació fins el 31 de gener de 2018
Procediment de selecció
1.- Comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar aspectes
relacionats amb la titulació, la formació específica, la trajectòria professional i l’experiència
en llocs relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció.
2.- Realització d’entrevista i proves per avaluar els aspectes d’adaptació del perfil del lloc
i les competències tècniques requerides.
Les persones candidates poden ser excloses del procés de selecció en funció dels resultats
obtinguts en les diferents etapes.
Atès el gran volum de candidatures presentades a les ofertes d’aquests organisme només
podem garantir una resposta individualitzada a aquelles persones que siguin entrevistades
i/o que realitzin proves.
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