ADMINISTRAÇÃO DE INFRA - ESTRUTURAS DE ÁGUA E SANEAMENTO
ANÚNCIO DE VAGA
POSIÇÃO: ESPECIALISTA EM SANEAMENTO
A Administração de Infraestruturas de Água e Saneamento (AIAS), contratou uma
empresa internacional para implementar um programa de capacitação de operadores de
prestação de serviços de abastecimento de água e saneamento. No âmbito deste programa,
pretende-se preencher uma vaga de um especialista em saneamento.
Local de trabalho: Maputo, com viagens frequentes a nível nacional
Duração do contrato: Dois anos, com possibilidades de renovação
Entidade contratante: Uma empresa moçambicana
Responsabilidades:
• Reforçar a capacidade institucional da AIAS no âmbito do saneamento;
• Apoiar o desenvolvimento duma estratégia para o saneamento, incluindo tanto os
modelos de serviços para o saneamento nas vilas secundárias como das grandes
cidades.
• Implementar um modelo de serviço de saneamento sustentável para vilas secundárias;
• Participar em consultas de alinhamento com os parceiros que actuam na área de
saneamento em Moçambique;
• Elaborar propostas de investimentos para solucionar aspetos de saneamento;
• Assumir um papel de liderança na implementação da componente de saneamento do
programa de capacitação de operadores.
• Documentação de boas práticas no desenvolvimento de actividades relacionadas com
o saneamento;
• Apresentar outros contributos que possam garantir uma implementação bem sucedida
de acções do projecto e do funcionamento da AIAS como um todo.
Qualificações:
• Nível superior em engenharia civil, economia, saúde ou áreas relacionadas;
• Um mínimo de 5 anos, de preferência 10 anos, de experiência profissional no
desenvolvimento de serviços de saneamento;
• Experiência com a sector de saneamento público e familiar em Moçambique;
• Experiência com projetos de capacitação institucional no sector público;
• Habilitado para trabalhar de forma independente e com equipes multidisciplinares;
• Excelente domínio da língua portuguesa e bons conhecimentos da língua inglesa.
Os interessados deverão enviar uma carta de motivação, acompanhada de CV, até o dia
24 de Junho de 2018, para o endereço email vagasaneamento@gmail.com.

