Perfil: Responsable de projectes / oficina tècnica
Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya
El Consell és una Corporació de Dret públic. El Consell es configura com a òrgan consultiu i de col·laboració
amb la Generalitat de Catalunya i amb la resta d’institucions autonòmiques, i està integrat per totes les
cambres de comerç de Catalunya.

Descripció de lloc de treball
Desenvolupament de les tasques de responsable de projectes, en coordinació amb la resta de l’equip. En
un primer moment la persona seleccionada s’encarregarà de gestionar projectes relacionats amb la
formació en diversos àmbits com soón la inserció sociolaboral destinats a joves beneficiaris de la Garantia
Juvenil o els relacionats amb l’economia circular.

Funcions del lloc de treball
Responsable de la gestió de projectes:
- Planificació, execució i seguiment d’actuacions
- Coordinació d’activitats i equips de treball
- Elaboració i gestió de pressupostos
- Dinamització i suport a tècnics de les Cambres de Comerç
- Participació a reunions de projectes majoritàriament a Europa.
Gestió administrativa dels projectes:
- Elaboració de propostes tècniques i econòmiques per presentar a convocatòries
- Justificació tècnica de projectes
- Justificació econòmica i administrativa de projectes
- Gestió documental
- Preparació de processos de contractació de proveïdors
Suport en l’organització de reunions, actes i jornades

Requisits mínims
Experiència de 2 anys en llocs similars
Coneixements relatius a la justificació de subvencions
Domini oral i escrit de català, castellà i anglès
Domini de les eines informàtiques a nivell d’usuari (Word, Excel, Outlook, Internet)
Competències bàsiques
Capacitat d’organització de tasques i persones
Habilitats comunicatives i de redacció d’informes i projectes
Polivalència
Proactivitat
Discreció i rugositat en el tractament d’informacions

També es valorarà
Coneixement i experiència en l’àmbit de la Garantia Juvenil o similar
Coneixement en àmbits vinculats al medi ambient, matèries primeres o similars
Formació Superior en àrees afins (emprenedoria i gestió empresarial, comunicació, polítiques,
ciències ambientals). Aquesta relació és indicativa però no limitativa.
Coneixements relacionats amb l’emprenedoria i la inserció laboral
Experiència en el camp de la comunicació
Coneixements relacionats amb la justificació de projectes europeus
Coneixements a nivell d’usuari en gestió de continguts de pàgines web i xarxes socials.
S’ofereix
Treballar en una corporació de dret públic, amb presencia mundial.
Lloc de treball amb possibilitats de continuïtat i promoció
Treballar en projectes del major consorci del sector de matèries primeres europees que abasta 25
països de la UE, el KIC Raw Materials, formant part d'una xarxa europea d'organitzacions de la
indústria, R + D i acadèmia.
Oportunitat de treballar en un entorn internacional.
Contracte per obra i servei vinculat als projectes
Incorporació immediata
El lloc de treball físic serà a Barcelona però el candidat haurà de viatjar sovint als Estats Membres de
la Unió Europea per assistir a reunions tècniques, brokerage events, jornades i conferències.
El Consell General de Cambres fomenta en tot foment l’equilibri de gènere i diversitat en l'equip de
treball.
Jornada laboral: 40 hores a la setmana, de dilluns a divendres.
Data d'incorporació: Immediata.
Retribució inicial de 22.000 Euros
Contracte obra i serveis vinculada a projectes (durada mínima estimada 14 mesos).
Les persones interessades en ocupar aquest lloc de treball han d’enviar un Currículum Vitae i una
carta de motivació a consell@cambrescat.org, indicant en l’assumpte del missatge la referència
OT/001 (termini: 29 de març de 2019).

