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T’agradaria realitzar pràctiques donant suport al seguiment
del Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya?
Busquem una persona positiva, proactiva i empàtica que comparteixi els nostres
valors d’innovació, compromís i visió global per realitzar les pràctiques CITIUS a la
unitat de Gestió de l’Estratègia.
Amb capacitat d’anàlisi per interpretar les dades, alhora que les sàpiga comunicar i
treballar en equip.
Requisits:
 Titulació universitària en Administració i Direcció d’Empreses, Estadística,
Sociologia, Relacions Internacionals, Comunicació o altres titulacions
relacionades amb les TIC i entorn digital.
 Experiència en gestió documental i de projectes, elaboració d’informes i
estadística.
 Coneixements de les eines Office 365 (Sharepoint, Planner, Power BI,
Teams, etc).
 Idiomes: català, castellà i anglès (B2 o similar). Es valorarà el coneixement
d’altres idiomes estrangers.

Quina seria la meva feina?
Formaries part de la unitat de Gestió de l’Estratègia, la qual s’encarrega de vetllar
pel compliment de les línies estratègiques del Pla de Màrqueting. Ho fan definint un
sistema de mètriques i indicadors que permeten mesurar el rendiment del
màrqueting tant en l'àmbit extern com intern.
Donaries 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
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 Organització i seguiment de documentació varia
 Intervenció en el pla de millora del sistema actual de realització dels
diferents informes
Donaries suport a la tècnica responsable del seguiment del Pla de Màrqueting a les
següents tasques:
 Coordinació dels equips de treball
 Seguiment de l’acompliment de la planificació de tasques dels responsables de
projecte
 Logística de les reunions i comitès

Quines són les condicions del programa CITIUS?
El Programa CITIUS combina la realització de les pràctiques i la formació
acadèmica, amb el màster en Gestió Empresarial a la Universitat Autònoma de
Barcelona (finançat el 70%). Requisits del programa:
 Haver obtingut el títol universitari durant els últims 6 anys
 Ser ciutadà/na espanyol/a o estranger/a amb permís de residència
 No haver sigut estudiant del programa CITIUS de la UAB anteriorment
 No realitzar qualsevol altra activitat acadèmica o laboral que dificulti el
seguiment del programa
Les característiques de les pràctiques són:
 Data d’inici: desembre 2021 – gener 2022
 Horari: dilluns a divendres de 8h a 15h (modalitat teletreball i presencial, amb
flexibilitat horària)
 Durada: 12 mesos (22 dies de descans)
 Ajut a l’estudi: 781,21€ mensuals
 Lloc: Passeig de Gràcia, 105, 08008 Barcelona

T’animes a acompanyar-nos en aquest gran repte?
Envia’ns la teva candidatura al següent enllaç!

