RESPONSABLE DE GESTIÓ DE PROJECTES

Busquem incorporar un/a professional encarregat/ada de la gestió d’inici a fi (recepció,
execució i seguiment i justificació) dels projectes que impulsem des del Cercle Tecnològic
de Catalunya.

Sobre el Cercle Tecnològic de Catalunya
El Cercle Tecnològic de Catalunya és una fundació privada sense ànim de lucre oberta a les
persones, empreses i professionals de les TIC, per crear opinió, generar debat i promoure
polítiques tecnològiques, que compta amb el suport d’empreses i de professionals de l’àmbit
tecnològic i digital així com d’actors del sector públic que recolzen determinats projectes.
L’activitat de la fundació se centra en tres eixos:

1) Punt de Trobada: Volem esdevenir un referent, dinamitzador i punt de trobada del

sector TIC i ser un actor decisiu i influent sobre l’agenda dels actors clau (públics i
privats) del sector tecnològic i digital

2) Veu referent: Esdevenir font d’opinió respecte els principals temes i actualitat que
afectin al sector, amb El Baròmetre com a eina troncal per marcar posicionament

3) Dinamitzador d’Iniciatives: Liderar i/o recolzar iniciatives i projectes que ofereixin
oportunitats de millora als professionals i empreses del sector.

Rol:
La Fundació CTecno està buscant una persona per la posició de responsable de projectes,
encarregada de coordinar, gestionar i fer el seguiment sobre l’estat dels diferents projectes que
desenvolupa, ja sigui directament o a través de col·laboracions amb d’altres institucions.
Depenent de la gerència de la fundació, es responsabilitzarà de la gestió directa de tots els
projectes, comptant amb la col·laboració dels recursos administratius i de comunicació de la
fundació.
Dins la diferent tipologia de projectes que gestiona la fundació, tenen un pes important els
relacionats amb l’àrea de coneixement. Elaborem i participem en informes i estudis com són el
Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya, el DESI Catalunya o el Digital Talent Overview.
Es tracta d’una excel·lent oportunitat per adquirir una valuosa experiència professional en un
equip dinàmic que treballa en projectes diversos i sent passió pel sector tecnològic i digital com
a motor de transformació de l’economia i la societat.
Els candidats han de ser persones extremadament motivades i entusiastes que se sentin a gust en
un entorn emprenedor de ritme accelerat, aprenguin ràpid i siguin resolutives. I, evidentment, han
de ser amants de la tecnologia.

Responsabilitats:








Gestió de projectes d'inici a fi (recepció, execució i seguiment i justificació).
Planificació dels recursos i control del progrés dels projectes.
Organització i participació en les reunions, teleconferències, i esdeveniments vinculats als
projectes
Elaboració d’informes periòdics d’estat dels projectes
Garantir el compliment dels requeriments i obligacions contractuals derivades de cada
projecte
Participació en la preparació i justificació tècnica dels projectes.
Informar periòdicament a la Gerència i al Comitè executiu sobre l’estat dels projectes.

Habilitats i experiència requerides:








Títol de grau o estudis superiors
Un mínim de 2 anys d’experiència com a gestor/a de projectes, preferentment vinculats
a l’àmbit tecnològic i digital
Imprescindible domini del català i castellà parlat i escrit, i valorable d’anglès.
Persona organitzada, resolutiva i amb iniciativa, capacitat de planificació i altament
responsable.
Excel·lents habilitats interpersonals, capacitat d’interactuar amb altres persones a tots els
nivells; capacitat per treballar en equip.
Orientat a l’acció i als resultats, capaç de treballar de forma autònoma, amb actitud
proactiva.
Bon coneixement funcional dels termes relacionats amb la tecnologia i els últims avenços
de les indústries de la innovació

Oferim:




Possibilitat de realitzar una tasca creativa en un entorn de treball en equip i amb bon
ambient.
Incorporació a partir del 15 de novembre de 2020.
Retribució negociable entre 22.000 i 27.000 €/any bruts, en funció de l'experiència
aportada.

Mètode d’avaluació:



Entrevista de selecció per competències amb el gerent de la fundació CTecno
Entrevista amb el President de la fundació CTecno

Si hi estàs interessat/da, pots aplicar enviant el teu currículum a secretaria@ctecno.cat

