Ref. 01
BUSINESS DEVELOPER
Make your business grow !!
Profesional con una consolidada trayectoria en Dirección general y desarrollo de negocio. Creación del plan estratégico de la compañía, gestión integral de
franquicias, creación de equipo comercial, captación de inversores internacionales. Con visión global y conocimiento de todas las áreas de negocio, con
especial énfasis en Márketing, Comercial, Finanzas, Internacional (import/export). Profesional versátil con amplios conocimientos del sector del Retail. Flexible
y orientado a resultados. Buena capacidad en planificación y control de proyectos.
Estrategia, Equipo, Emociones, Empeño, Equilibrio y Ética aplicadas a la empresa, desde mi experiencia y pasión por el deporte. La Innovación y la creatividad
son mis señas de identidad.
Formación
• Diplomatura en Ciencias Empresariales (Management School of Barcelona)
Idiomas
Castellano:
Catalán:

lengua materna
lengua materna

Inglés:
Italiano:

nivel alto
nivel básico

Informática
• Usuario habitual de MS Office, Internet y correo electrónico. Usuario ERP
Competencias profesionales
• Visión estratégica. Capacidad analítica y de síntesis.
• Planificación y control de proyectos
• Buen negociador y comunicador
• Perfil proactivo y resolutivo
• Empatía y Liderazgo colaborativo.

Ref. 02
CONSULTOR /DIRECTOR ECONÒMIC-FINANCER
Professional amb una consolidada experiència i trajectòria en l`organització i lideratge de tots els medis humans i materials de tots els aspectes de la gestió
econòmic-financera de la empresa i de grups d'empreses. Àmplia experiència en negociació amb entitats financeres. El meu objectiu és acompanyar en la
definició i implementació de l `estratègia organitzativa, per a empreses i/o grups d'empreses que volen saber on estan, a on volen i on poden anar en el
aspecte econòmic-financer, i contribuir a la seva viabilitat en el futur.
Formació
• Màster en Direcció Econòmic-Financera per ESADE.
• Diplomat en Control de Gestió, per ESADE.
• Enginyer Tècnic Elèctric per l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica de Barcelona.
Idiomes
• Català - Castellà: llengues natives.
• Anglès: nivel mig (adequate for common business requiremets).
• Francès: nivel mig alt.
Informàtica
• Usuari habitual de MS Office (Excel, Word, Power Pont).
• Habituat a entorns com Sage, A3, etc.
Competències professionals
Molt bon organitzador, motivador i cohesionador de l'equip professional, habituat a l'anàlissi dels problemes de cara a la seva resolució. Amb clara orientació
a resultats, dinàmic, responsable, metòdic, constant, amb esperit de l'esforç i de la superació.

