
 

 

 

EMC_225-18 Tècnic/a Senior al Catalunya Convention Bureau de l’Agència Catalana de Turisme, 
entitat adscrita al Departament d’Empresa i Coneixement 
 
 
L’Agència Catalana de Turisme del Departament d’Empresa i Coneixements  té la necessitat de cobrir 
un lloc de Tècnic/a superior al Catalunya Convention Burau de l’Agència Catalana de Turisme amb les 
característiques següents: 
 
 
1. Característiques del lloc: 
 
Denominació: Responsable de Desenvolupament de Negoci –Responsable Sector Corporatiu 
Categoria i nivell plaça: B Nivell 1 
Retribució Plaça: 37.000 € 
Unitat directiva: Agència Catalana de Turisme 
Localitat: Barcelona 
Ubicació: Pg. de Gràcia 105, 3a planta 
Horari: jornada complerta, 37.5h setmanals. 
Tipus de contracte: Contracte laboral temporal per obra o servei determinat per un màxim de 3 anys. 
 
 
2. Requisits: 
 
De conformitat amb l’Acord del Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de 
nomenaments i contractacions de personal temporal en l’Àmbit de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya i el seu sector públic, es tindran en compte prioritàriament les sol·licituds de les persones 
que acreditin un vincle preexistent de caràcter fix amb l’Administració de la Generalitat i el seu sector 
públic i que reuneixin els requisits de titulació i coneixements següents: 
 

- Estar en possessió d’un títol de diplomatura, llicenciatura o grau en turisme, màrqueting, 
ciències empresarials, administració i direcció d’empreses o similar. 

- Tenir coneixements orals i escrits de la llengua catalana, nivell C de la Direcció General de 
Política Lingüística o equivalent. 

- Tenir coneixements orals i escrits de la llengua anglesa (B2 o equivalent).    
 

Excepcionalment, en cas que no es presenti cap persona que acrediti un vincle preexistent de caràcter 
fix amb l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, es tindran en compte les sol·licituds de 
les persones interessades que compleixin amb els requisits especificats en aquest apartat. 
 
 
3. Missió, Funcions, activitats i responsabilitats:  
 
Missió: 

 
Desenvolupament de negoci dins del sector corporatiu internacional, i suport al sector de les reunions 
i esdeveniments professionals de Catalunya per a la dinamització d’aquesta activitat a tot el territori.  

 
Funcions, activitats i responsabilitats: 
 
Les principals funcions i activitats assignades al lloc de treball són: 
 

- Definir i executar l’estratègia de promoció internacional del sector corporatiu de Catalunya  
o Definir i implementar l’estratègia i el pla d’accions anual de promoció i comercial 
o Planificar i executar les accions de promoció identificades al pla d’accions, en 

coordinació amb el sector català i els Centres de Promoció Turística de l’Agència 



 

 

 

Catalana de Turisme a l’estranger o directament segons els mercats, i realitzar el 
posterior seguiment i avaluació 

o Gestionar les fires promocionals on assisteix el CCB 
o Realitzar accions comercials directes per a la captació de nou negoci per al sector 
o Viatjar i estar present a les accions promocionals del sector corporatiu que es puguin 

identificar al Pla d’Accions i Objectius anual, nacionals i internacionals    
o Coordinar i supervisar la continuïtat de les oportunitats delegades als Convention 

Bureaux locals de Catalunya 
o Mesurar el grau de satisfacció actual dels clients i proveïdors de Catalunya 

- Definir i desenvolupar les eines, els materials i continguts necessàries per a la promoció i 
comunicació del sector corporatiu de Catalunya: presentacions promocionals, contingut 
digital, publicacions, etc. 

- Desenvolupar i captar negoci dins del sector corporatiu  
o Definició de l’estratègia comercial considerant com a producte el conjunt de l’oferta 

Catalana de reunions, convencions i viatges d’incentius 
o Identificació de noves oportunitats de negoci en el sector corporatiu 
o Gestió i seguiment de peticions de negoci i d’altres que es puguin rebre del sector 

corporatiu en coordinació amb l’oferta i els conventions bureaux catalans 
o Ampliar i gestionar la BBDD dels comptes 
o Seguiment d’oportunitats de negoci generades en el passat. 
o Suport en el procés de licitacions i presentacions dirigides als prenedors de decisions 

- Assessorar i donar suport als Centres de Promoció Turística a l’exterior en les tasques 
promocionals, comercials, i de generació d’intel·ligència de mercats del sector corporatiu. 

- Identificar acords estratègics del CCB / ACT amb el sector. 
- Gestionar i fer seguiment dels acords estratègics establerts entre l’ACT/CCB i tercers  
- Definir i desenvolupar el sistema metodològic i les eines que ajudin a gestionar de forma 

efectiva l’acció comercial portada des del CCB, les dades i peticions rebudes, i que permeti 
fer el correcte seguiment i monitoritzar els resultats generats. Supervisió i seguiment del 
negoci global generat pel programa del CCB. 

- Monitoritzar el rendiment de les accions realitzades i el nivell de satisfacció del sector i els 
organitzadors de reunions. 

- Donar suport al sector de reunions de Catalunya en les seves necessitats d’assessorament i 
d’informació sobre accions i màrqueting específiques. 

-   
 
Altres: 

- Donar suport en la gestió del programa del CCB, de la marca i el serveis als seus membres. 
- Participar en comitès i reunions internes i de gestió del programa del CCB. 
- Desenvolupar i donar suport en l’elaboració de l’informe de l’activitat de reunions de 

Catalunya.  
 
4. Es valorarà: 
 

- Tenir coneixements d’altres idiomes a part del català, castellà i anglès: francès, alemany, 
italià... 

- Tenir el títol de màster o postgrau turisme de negocis i organització d’esdeveniments 
- Tenir les competències requerides pel lloc: pensament analític, orientació a resultats, 

orientació a client, treball en equip, organització i planificació, lideratge de projectes 
- Tenir coneixement del sector corporatiu de Catalunya així com del seu mercat i oportunitats. 
- Tenir experiència dins del sector corporatiu i desenvolupament de negoci dins d’aquesta 

indústria, i concretament en un càrrec comercial i com a responsable de desenvolupament de 
negoci. 

 
 
5. Procés de selecció: 
 
El procés de selecció consistirà en els passos que es detallen a continuació: 



 

 

 

 
Els aspirants hauran de fer arribar el seu currículum i carta de presentació a rrhh.act@gencat.cat  
 
Es farà una primera selecció a partir de la revisió del compliment de totes les condicions referides a 
l’anunci. S’hauran d’acreditar posteriorment en finalitzar el procés selectiu. 
 
Es realitzaran dues entrevistes per valorar les qualitats i idoneïtat dels aspirants pre-seleccionats en 
relació a la plaça convocada. Una primera entrevista amb la Cap de Recursos Humans i Cultura 
Corporativa de l’entitat  i una segona, només pels aspirats finalistes, amb pel Director de la Unitat de 
Gestió Econòmica acompanyat de la Cap de Recursos Humans i Cultura Corporativa. 
 
Els candidats finalistes hauran de superar també una avaluació psicoprofessional mitjançant un exercici 

psicotècnic. 

 
6. Presentació de currículums: 
 
Data límit presentació sol·licitud: 21 de desembre de 2018 

 
Les persones interessades han de fer arribar el seu currículum, en el termini de 10 dies naturals des 
de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al portal ATRI, a l’adreça de correu rrhh.act@gencat.cat 
En el missatge de correu s’ha de detallar, a l’apartat Assumpte, la referència següent: EMC_225-18. 
 
 
Informació sobre el procés i/o resultat: rrhh.act@gencat.cat  
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