JOB DESCRIPTION
Gestor de projectes
Descripció del lloc de treball
MISSIÓ BIT Habitat:
La Fundació BIT Habitat és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu promoure la innovació
urbana a Barcelona, en els seus vessants social, econòmic, urbanístic i tecnològic, per tal de donar resposta
als nous reptes als quals s’enfronta la ciutat. La Fundació promou iniciatives dirigides a crear una ciutat més
sostenible, segura, resilient i inclusiva, tot millorant la qualitat de vida de les persones que l’habiten. Els
projectes s’impulsen en col·laboració amb la ciutadania, la universitat i els centres de recerca, el teixit
empresarial i el sector públic, amb vocació internacional.
Lloc de treball
Gestor de projectes
Funcions
-

Executar projectes i iniciatives promogudes per la Fundació (disseny del procediment més
adequat per aconseguir els objectius, coordinació del agents implicats, avaluació de l’impacte
real aconseguit).
Planificar les tasques i les fites dels diferents projectes.
Definir objectius concrets i l’estratègia més adequada per aconseguir-los.
Assignar recursos i coordinar funcionalment, no jeràrquicament, els equips de treball.
Identificar els possibles riscos i proposar estratègies de contenció.
Organitzar esdeveniments, tallers i jornades divulgatives.
Reportar els resultats i desenvolupament dels diferents projectes a l’equip directiu.
Gestionar la documentació necessària (contractacions, tràmits administratius, informes
tècnics, documentació de treball).

Retribució
42.934,09 €.
Perfil
-

-

Es requereix un grau superior en qualsevol disciplina vinculada amb la innovació urbana
(enginyeria, arquitectura o urbanisme, ciències socials, ciències ambientals,
telecomunicacions).
Experiència requerida en el seguiment i coordinació de projectes i processos innovadors a
l’entorn urbà.
Experiència en la gestió de projectes (en tots els seus aspectes, des de la implementació i
llançament al control econòmic, la comunicació i l’avaluació).
Coneixement de les eines i tècniques per a la gestió de la innovació.
Es requereix coneixement del sector públic.
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-

Coneixements avançats d’ofimàtica.
Imprescindible nivell alt de català i anglès.

Es valora positivament
-

Experiència en el disseny de iniciatives orientades a la millora de l’entorn urbà o participació
ciutadana.
Experiència en llocs associats a la innovació, desenvolupament de negoci, creació de nous
productes, programes i serveis.
Experiència en la gestió de projectes/programes d’innovació.
Experiència en la gestió de projectes/programes de transformació digital.
Experiència en la redacció d’estudis i informes.
Experiència en la coordinació d’esdeveniments.
Coneixement d’estratègies i eines de comunicació, difusió i màrqueting digital.
Experiència en eines de comunicació online i offline.
Coneixement bàsic de programari d’anàlisis de dades, programació i GIS.

Competències clau
-

Creativitat.
Flexibilitat i gestió del canvi.
Proactivitat i autonomia.
Capacitat analítica i comunicativa.
Treball en equip i cooperació.

Notes importants
-

-

Aquest anunci és públic i obert per a tothom que vulgui aplicar, bé sigui des de LinkedIn, o des
de la plana web de BIT Habitat https://bithabitat.barcelona/, on l’anunci romandrà publicat
durant 10 dies.
És imprescindible incloure el número de DNI en el currículum, ja que aquest serà l’identificador
per a publicar els resultats d’aquest procés de selecció.
Es preveu la incorporació durant el mes de desembre de 2020.
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