Es comunica l’inici d’un procés de selecció interna per cobrir 4 vacants temporals de:

ENGINYERS/ENGINYERES MANTENIMENT MATERIAL MÒBIL
Per assumir, sota la dependència del/la Responsable d’Unitat d’Enginyeria de Manteniment de Material Mòbil i davant la resta de l'Organització, l’elaboració, direcció, coordinació,
desenvolupament, seguiment i execució dels projectes i manteniment d’actius assignats i vinculats amb la seva Unitat; així com l’execució i el suport tècnic a tota la resta de
processos clau de la Unitat.
Per això haurà d’abordar i assumir les següents funcions principals i responsabilitats en les següents temàtiques:

•

•

•

•

•

•

Processos clau de la Unitat
• Elaborant i responsabilitzant-se de les activitats dels processos.
• Programant els recursos humans, materials i tècnics per a l’execució de les tasques
• Elaboració d’estudis, anàlisis, tant en la vessant tècnica com econòmica sobre temes concrets de manteniment. Elaboració de presentacions, informes d’activitat, etc
• Efectuant o liderant el seguiment de contractes amb proveïdors que efectuen manteniment, reformes o projectes, calculant penalitzacions
Recursos humans assignats a la Unitat
• Col·laborant en la planificació dels recursos per efectuar les tasques de la Unitat. Coordinació amb altres àmbits i recursos externs
• Col·laborant en l’execució i seguiment del pla de Formació.
• Preparant i executant accions formatives, elaborant manuals i fitxes tècniques.
• Participant en la definició i execució, elaborant el seguiment de l’activitat preventiva, i coordinant la redacció de nous procediments i millores relacionades amb PRL.
• Realitzant el suport tècnic als comandaments, i al personal base , guiar en resolucions.
Objectius i indicadors
• Extracció i seguiment dels valors dels indicadors, i elaboració de quadres de comandament.
• Anàlisi de resultats i desviacions i elaborant propostes de millora,
• Elaborant informes RAMS.
Gestió de pressupost, aprovisionaments, contractació
• Redactant plecs i participant en els processos de contractació
• Col·laborant en l’elaboració i seguiment dels pressupostos de la Unitat
Donar suport a d’altres àmbits
• A Operacions, en temes tècnics i operatius, i de caràcter immediat.
• A d’altres unitats o serveis de l’Àrea.
• A projectes de l’Àrea Tecnològica.
• A projectes I+D+I
• A PRL
• A comitès de seguretat i salut, RRLL, consorci consultiu de seguretat ferroviària , redacció procediments (TMB)
• A Administracions locals i autonòmiques.
• A Fòrums nacionals i internacionals.
Planificació a mig i llarg termini
• Col·laborant en la proposta de plans de millora, renovació/substitució d’actius per mantenir la qualitat de servei.
• Col·laborant en la vigilància de l’obsolescència (legal, tecnològica, funcional,...).
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•

Col·laborar amb Negoci Internacional
• Participant en els projectes internacionals, i en altres empreses de l’àmbit TMB.
Assumir i realitzar qualsevol altra funció/responsabilitat de la mateixa naturalesa i nivell similar.
Altres
•Realitzar qualsevol altra tasca/assumir qualsevol altra responsabilitat, derivada dels procediments de PRL (Prevenció de Riscos Laborals), i Qualitat i Medi Ambient que hi pugui haver en
cada moment degudament aprovats i publicats en el llibre de procediments de TMB, i vinculats a cada lloc/càrrec ocupat.
•Realitzar qualsevol altra tasca que pugui indicar la seva Prefectura/Direcció, que sigui necessària pel servei a prestar, i que estigui contemplada dins de les tasques susceptibles a
realitzar per qualsevol enginyer titulat, en el seu exercici ple, lliure i complert de la professió (direcció i signatura de projectes, informes tècnics,...).
Característiques personals:
-

INICIATIVA
FLEXIBILITAT
AUTODESENVOLUPAMENT
ORGANITZACIÓ DEL PROPI TEMPS
ORIENTACIÓ AL CLIENT
TREBALL EN EQUIP
COMUNICACIÓ
PENSAMENT ANALÍTIC
CONEIXEMENT DE L’ORGANITZACIÓ
GESTIÓ DE PROJECTES
IMPACTE I INFLUÈNCIA

Requeriments:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pertànyer a la borsa d’AAC de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA o bé estar contractat temporalment a Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA.
Enginyeria Superior o Tècnica.
Experiència professional –interna o externa- de més de 2 anys dins de l’àmbit tècnic/operatiu al que s’està assignat/da; o més d’un any en un lloc similar d’un altre àmbit.
Coneixement dels processos i procediments administratius interns (TMB), així com externs.
Coneixement normativa i legislació vigent vinculada a l’àmbit tècnic/operatiu assignat/da.
Domini avançat en les eines ofimàtiques del paquet Office (Word, Excel, Power Point,....), així com coneixements en SAP i resta de sistemes d’informació corporativa similars i
equivalents que hi pugui haver en cada moment.
Català i castellà parlat i escrit. Es valorarà disposar de coneixements d’anglès, especialment en l’àmbit tècnic.

S’ofereix:
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Tipus de contracte: temporal d’un màxim de 3 anys a partir de la data d’incorporació al lloc.
Jornada: 100%.
Categoria: Tècnic Agregat H i jornada completa.

Interessats/des: inscriure’s clicant aquí (adjuntant el cv actualitzat fins al dia 10/11/2019, inclòs).
Per atendre consultes sobre aquest procés (ref.95760) podeu contactar amb el Sergio Romartínez Pérez (93.328.61.08) o al correu: sromartinez@tmb.cat .
Les persones que compleixin requisits seran convocades per mitjà de correu electrònic. Si en 20 dies no reben cap notificació, significarà que no han estat preseleccionades.
Barcelona, 31 d’octubre de 2019.
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