
 

Passeig de Gràcia, 105, 3r 

08008 Barcelona 

Tel. 934 849 900 

Fax 934 849 888 

www.act.gencat.cat 

T’agradaria formar part del projecte europeu Med Pearls? 

Busquem una persona per gestionar un projecte Europeu que tingui  habilitats 

organitzatives i de planificació, habilitats comunicatives, amb pensament analític 

i orientació a resultats, alhora que sàpiga treballar en equip i tingui habilitats de 

conducció de reunions i lideratge de projectes. 

Requisits: 

 Titulació universitària en Màrqueting, Comunicació, Publicitat i Relacions 

Públiques, Periodisme, Turisme, Ciències Empresarials, Administració i 

Direcció d’Empreses, Ciències Ambientals, Enginyeria o similars. 

 Tenir amplia experiència en gestió de projectes europeus 

 Tenir coneixement del sector turístic. 

 Idiomes: català castellà i anglès, nivell excel·lent (escrit i parlat).  

--- 

Would you like to be part of the Med Pearls European 

project? 

The Catalan Tourist Board is looking for a person to manage the Med Pearls European 
project. The candidate should have: organizational & planning skills, 
communication skills, analytical thinking and be results oriented. The candidate is 
also expected to be a team player and team worker and be able to prove meeting 
management and project leadership skills. 

Requirements: 

 University degree in Marketing, Communication, Advertising and Public 
Relations, Journalism, Tourism, Business Sciences, Business 
Administration and Management, Environmental Sciences, Engineering or 
similar. 

 Have extensive experience in European project management 

 Have knowledge of the tourism sector. 

 Languages: Catalan, Spanish and English, excellent level (writing and 
speaking). 

 

https://www.enicbcmed.eu/projects/med-pearls
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Quina seria la meva feina? 

L’equip de Projectes Europeus de l’Agència Catalana de Turisme té la missió 

d’apropar Europa al sector turístic català fomentant la participació en projectes 

europeus i enfortint els lligams amb altres regions, xarxes i institucions europees. La 

visió és consolidar el model turístic sostenible mitjançant Fons Europeus en línia amb 

les prioritats de la Unió Europea (Green deal & Digital transition) i amb el compliment 

dels Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS) de la ONU. 

La missió principal del lloc de treball serà gestionar  projecte “The Mediterranean as 

an innovative, integral and unique destination for Slow Tourism Initiatives” Acrònim: 

Med Pearls. Programa ENI CBC MED on l’Agència Catalana de Turisme és 

líder.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 serien: 

o Coordinació de les accions de gestió dins el WP1: 

- Coordinar i organitzar el Comité Executiu del projecte,  

- Comunicació constant amb els Partners i l’Assistència Tècnica 

- Comunicació quan necessària amb el “Joint Technical Secretariat”i 

l’Autoritat de Gestió.  

- Seguiment, supervisió, avaluació i progrés del projecte 

- Preparació dels informes financers i tècnics del projecte:  respondre 

a errades o problemes de l’informe lliurat, i preparar un altre informe 

entremig (IR) per novembre i desembre i també l’informe final per 

juny, juliol i agost 

- Organització i assistència a vídeo conferències, reunions de projecte, 

etc. 

- Coordinació dels experts per aconseguir les activitats i resultats 

pendents 

- Gestió administrativa del projecte. Seguiment i implementació del 

cronograma del projecte respecte a les activitats assignades. 

Seguiment de l'execució de les despeses i la seva justificació, 

col·laboració en la redacció d'informes. Elaboració d'un arxiu 

documental del projecte (on line i off line). 

- Avaluació dels resultats del projecte 

 

o A nivell de comunicació (WP2): 

o Seguiment del Pla de Comunicació i Disseminació del projecte 
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o Coordinació del disseny i producció de materials de 

comunicació pendents 

o Coordinació del suport i continguts per l’estratègia de 

comunicació del programa ENI CBC MED, a la seva pàgina 

web. 

 

o A nivell d’estratègia del projecte: 

- Desenvolupament i suport a la implementació a l’estratègia del 

projecte Med Pearls. 

- 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. 

- Seguiment del procés de creació i desenvolupament de productes 

turístics i de les activitats que se’n derivin. 

- Seguiment del procés de creació i desenvolupament de l’eina 

tecnològica  i de les activitats que se’n derivin. 

--- 

What would my job be? 

The Catalan Tourist Board European Projects team has the mission of bringing Europe 

closer to the Catalan tourism sector by encouraging participation in European projects 

and strengthening ties with other European regions, networks and institutions. The 

vision is to consolidate the sustainable tourism model through European Funds in line 

with the priorities of the European Union (Green Deal & Digital transition) and with the 

fulfilment of the UN Sustainable Development Goals (ODS). 

The main mission of the job will be to manage "The Mediterranean as an innovative, 

integral and unique destination for Slow Tourism Initiatives" project Acronym: Med 

Pearls. ENI CBC MED program where the Catalan Tourist Board is the leader. 

Thematic objectives: A.1. – Development of SMEs and generate business (promote 

economic and social development). Priority: A.1.3 – Promote sustainable tourism 

initiatives and actions. 

The tasks assigned would be: 

o Coordination and management actions within WP1: 

- Coordinate and organize the project Executive Committee 

- Constant communication with Partners and Technical Assistance 

- Communication when necessary with the "Joint Technical Secretariat" 

and the Managing Authority 
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- Monitoring, supervision, evaluation and progress of the project 

- Preparation of the project financial and technical reports: respond to 

errors or problems in the delivered report, Interim Report (IR) 

preparation for November and December and final report for June, July 

and August 

- Organization and attendance at video conferences, project meetings, 

etc. 

- Coordination of experts to achieve pending activities and results 

- Administrative management of the project. Follow-up and 

implementation of the project schedule with respect to the assigned 

activities. Monitoring the execution of expenses and their justification, 

collaboration in the writing of reports. Elaboration of a documentary 

archive of the project (on line and off line) 

- Evaluation of the project results 

o At the communication level (WP2): 

- Follow-up of the Communication and Dissemination Plan of the project 

- Coordination of the design and production of pending communication 

materials 

- Coordination of support and content for the ENI CBC MED program, in 

their web page 

o At the project strategy level: 

- Med Pearls project strategy development and implementation 

- Support in the definition, organization and participation of promotional 

and marketing actions that the CTB must develop within the project 

framework 

- Follow-up on the process of creation and development of tourist 

products and the activities that derive from them 

- Follow-up on the process creation and development of technological 

tools and the activities that derive from it 

Quines són les condicions? 

 Data d’inici: setembre 2022 

 Horari: 37,5 hores setmanals 

 Durada: fins la finalització i justificació del projecte (previst juliol 2023).  

 Lloc: Passeig de Gràcia, 105, 08008 Barcelona 

--- 
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What are the conditions? 

 Start date: September 2022 

 Schedule: 37.5 hours per week 

 Duration: until the completion and justification of the project (expected July 
2023). 

 Place: Passeig de Gràcia, 105, 08008 Barcelona 

 

T’animes a acompanyar-nos en aquest gran repte? 

Envia’ns la teva candidatura al següent enllaç! 

Les persones inscrites donen el seu consentiment per a que l'Agència Catalana de Turisme 
consulti les seves dades a altres administracions o organismes per comprovar que 

compleixen les condicions requerides per accedir a l'objecte d'aquesta oferta i que les 
consulti durant la seva vigència. 

Contra aquesta convocatòria, la persona interessada pot interposar demanda contenciosa 
laboral davant dels Jutjats Socials en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà 
de la seva publicació/comunicació, d’acord amb les previsions establertes a l’article 69.2 de 

la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social –LRJS-, i seguint el 
procediment establert als articles 151 i 152 de la referida LRJS, sens perjudici que pugui 

interposar qualsevol altre recurs que consideri convenient per a la defensa dels seus 
interessos. 

--- 

Would you like to join us in this great challenge? 

Send us your application at the following link! 

 

The registered persons give their consent for the Catalan Tourist Board to consult their data 
in other administrations or entities to verify that they meet the conditions required to access 

the object of this offer and to consult them during its validity. 

 
Against this call, the interested person may file contentious lawsuits before the Social Courts 
within two months counted on the day after their publication/communication, in accordance 

with the provisions laid down in Article 69.2 of Law 36/2011 of 10 October, regulator of social 
jurisdiction (LRJS), and following the procedure laid down in Articles 151 and 152 of the 
aforementioned LRJS, without prejudice to any other appeal it deems convenient for the 

defense of its interests. 

https://actgencat.talentclue.com/es/node/89133072/12623479
https://actgencat.talentclue.com/es/node/89133072/12623479

