Passeig de Gràcia, 105, 3r
08008 Barcelona
Tel. 934 849 900
Fax 934 849 888
www.act.gencat.cat

OFERTA DE PRÀCTIQUES
Unitat organitzativa

Gestió de l’Estratègia

Característiques

Data prevista d’incorporació

Maig de 2019

Durada aproximada

12 mesos (22 dies de vacances)

Número de vacants

1

Adreça

Passeig de Gràcia, 105, 3a planta

Horari

Dl a dv de 8 a 15h (+una tarda de 16 a 18h30’)

Dotació econòmica

781€ mensuals d’ajut a l’estudi
Finançament del 70% aprox. del Màster en Gestió
Empresarial

Funcions principals

Suport a la tècnica responsable d’avaluació i anàlisi de projectes a les següents
tasques:
-

Anàlisi i recollida de dades a partir dels qüestionaris de satisfacció

-

Realització d’informes d’avaluació de projectes i accions

-

Organització i seguiment de documentació varia

-

Intervenció en el pla de millora del sistema actual de realització dels
diferents informes

Suport a la tècnica responsable del seguiment del Pla de Màrqueting a les següents
tasques:

Requisits

-

Coordinació dels equips de treball

-

Seguiment de les Estructures de Treball

-

Logística de les reunions i comitès

Titulació

Titulació universitària en Administració i Direcció
d’Empreses, Estadística, Sociologia, Relacions
Internacionals, Comunicació o similars

Coneixements

Gestió de projectes
Estadística
Documentació
Elaboració d’informes
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Competències

Capacitat analítica i d’interpretació de dades
Habilitats comunicatives i de relació interpersonal
Treball en equip
Creativitat i innovació
Preocupació per l’eficiència i la millora contínua

Idiomes

Nivell de suficiència de català
Nivell alt d’anglès (equivalent a un B2 o similar)

Ofimàtica

Word, Excel, Outlook, Power Point i Internet,
nivell avançat

Es valora

Experiència prèvia en gestió documental i estadística
Experiència en l’elaboració d’informes
Experiència en gestió de projectes
Coneixement d’eines en gestió de projectes com el Planner i el Microsoft Teams
Coneixement d’altres idiomes estrangers

Oferim

Flexibilitat horària
Formar part d’una entitat de promoció turística de referència
Possibilitat d’aprenentatge i coneixement del sector turístic català i dels seus mercats
Bon ambient de treball

Si estàs interessat/da en optar a aquesta oferta de pràctiques i consideres que reuneixes el perfil, fes-nos
arribar el teu CV fent clic aquí.

