El GRAN TEATRE DEL LICEU SELECCIONA

RESPONSABLE DE TRÀFIC I MAGATZEMS
Objecte del lloc de treball
En dependència del Responsable de l’Oficina Tècnica i Logística, formarà part del Servei de
Logística i Transports del Teatre com a Responsable de Tràfic i Magatzems, en especial, el situat
a la població de El Bruc; gestionant els recursos i assignant temps i prioritats a les diferents
tasques a dur a terme, optimitzant costos i terminis.
Funcions principals









Gestionar les operacions logístiques definides.
Contactar amb els agents logístics (transports i personal de càrrega/descàrrega) i
organitzar els lliuraments i les recollides.
Coordinar-se amb la resta de serveis del Teatre.
Estar i organitzar personalment les operacions de càrrega/descàrrega al Liceu i al
magatzem de El Bruc, així com documentar-les i controlar-les.
Supervisar i controlar totes les entrades i sortides de materials del Teatre.
Gestionar l´Arxiu i fer el seguiment de la documentació logística de totes les operacions
(informes de càrrega/descàrrega, CMR’s, ATA’s, albarans, factures, etc..).
Responsabilitzar-se del magatzem de El Bruc.
Conjuntament amb el Responsable d’Oficina Tècnica i Logística, dissenyar les
operacions futures, d´ espais i els recursos necessaris i altres operacions especials, com
destruccions de produccions, gestió d’altres materials, etc.

Addicionalment i de manera troncal, vetllar i liderar per la Seguretat i Higiene, les Polítiques
Ambientals i Energètiques i, l'Ordre i Neteja del seu àmbit.
El perfil correspon, a nivell orientatiu, a responsables de tràfic i/o magatzem d’empreses
logístiques amb operacions internacionals relacionades amb el mon de l’espectacle o
responsables logístics de teatres, companyies o empreses d’esdeveniments.
Requisits








Estudis a nivell FP2, CFGS o experiència equivalent.
Coneixements de les operatives i tipologies de transport, especialment internacional.
Experiència mínima de 5 anys en tasques similars.
Idiomes parlats i escrits: Català, castellà i anglès.
Domini demostrat de MS Office.
Alta flexibilitat i disponibilitat horària per atendre les activitats de teatre.
Carnet de conduir.

Es valorarà especialment





CFGS - Tècnic superior en transport i logística.
Sentit comú, iniciativa, autonomia, organitzat/da, i acostumat/da a treballar en equip. Alta
capacitat de resolució de problemes, i de relació amb la resta de l’equip del Teatre.
Coneixement d’altres idiomes (alemany, francès o italià).
Vehicle propi.

Data prevista de incorporació: juny / juliol de 2021.
Recepció de C.V’s al Departament de Recursos Humans ó al correu electrònic:
selecciopersonal@liceubarcelona.cat fins el 7 de maig de 2021.

