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OFERTA LABORAL
Unitat organitzativa

Projectes Europeus

Característiques

Data prevista d’incorporació

Setembre de 2019

Durada aproximada

3 anys

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’)

Funcions principals

La missió principal del lloc de treball serà treballar pel projecte “The Mediterranean
as an innovative, integral and unique destination for Slow Tourism Initiatives”
Acrònim: Med Pearls. Programa ENI CBC MED. Objectius temàtics: A.1. –
Desenvolupament de PIMES i generar negoci (promoure el desenvolupament
econòmic i social). Prioritat: A.1.3 – Fomentar iniciatives i accions turístiques
sostenibles.
Les tasques assignades a aquest/a professional serien:
o

o

o

o
o

o
o
o
o

Suport a la creació de l’Oficina de Coordinació del Projecte (PCO), així
com suport a la coordinació del Comitè Executiu (SC) i de la unitat
externa de suport a la gestió del projecte i a l’estratègica turística
(MSU).
Suport a la gestió administrativa del projecte. Seguiment i
implementació del cronograma del projecte respecte a les activitats
assignades a l'ACT. Seguiment de l'execució de les despeses i la seva
justificació, col·laboració en la redacció d'informes, assistència a
reunions. Elaboració d'un arxiu documental del projecte (on line i off
line).
Seguiment del Pla de Comunicació i Disseminació del projecte, així
com la producció del material promocional que se’n derivi i d’altres
accions de comunicació.
Suport en les tasques d'actualització de continguts i coordinació de la
recollida d'informació de Catalunya per la pàgina web del projecte.
Suport en la definició, l'organització i la participació de les accions
promocionals i de comercialització que correspongui desenvolupar a
l’ACT en el marc del projecte.
Interlocució amb els actors rellevants del territori, organització de
reunions, així com fer també les actes si és necessari.
Suport en les accions d’implementació de l’estratègia Med Pearls,
(diagnosis, comunicació i disseminació) en el territori.
Seguiment del procés de creació i desenvolupament de productes
turístics i de les activitats que se’n derivin.
Seguiment tècnic a l'empresa contractada per assistència tècnica al
projecte Med Pearls.
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Requisits

Titulació

Competències

Diplomatura, llicenciatura o grau en Màrqueting,
Comunicació, Publicitat i Relacions Públiques,
Periodisme, Turisme, Ciències Empresarials,
Administració i Direcció d’Empreses o similar.
Habilitats comunicatives
Lideratge de projectes
Conducció de reunions
Pensament analític
Orientació a resultats
Treball en equip
Organització i planificació

Es valora

Idiomes

Català, castellà i anglès

Ofimàtica

Coneixements del paquet Office

Altres

Àmplia experiència en gestió de projectes
europeus

Tenir coneixements d’altres idiomes (francès, alemany, italià...)
Estar en possessió d’un títol de màster o postgrau en Màrqueting i Comunicació
Tenir coneixement del sector turístic

Oferim

Bon ambient de treball
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
Treballar en un equip multidisciplinari i multimercat

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

