
Ref. 11 
 

EDUCADOR I MEDIADOR ESPECIALITZAT EN MIGRACIONS 
 

Professional de l'educació amb experiència laboral amb col·lectius en situació de risc d'exclusió. La meva dedicació plena en el Sector Social i Àrea de Justícia 
m'ha portat a dissenyar i implementar plans de treball per a usuaris en els processos d'inserció social. La meva capacitació resolutiva per generar 
coneixements i gestionar noves formes de treball han millorat l'eficiència del servei. 

 

Formació 

 Màster de Criminologia, Política Ciminal i Sociologia Jurídico Penal. Facultat de Dret de Barcelona.  

 Postgrau de Mediació Comunitària i Intercultural. Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. 

 Llicenciatura de Sociologia. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de Barcelona.  

 Ciclo Formatiu de Grau Superior Integració Social. IES Can Vilumara.  

Informàtica 

 Programa paquet Office 

 Programes estadístics per a ciències socials (SPSS/ UCINET / EZ.tex) 

 Programa Informàtic per Refugiats, Inmigrants i Sol·licitants d’Asil (SIRIA) 

 Sistema Informàtic Penitenciari Català (SIPC) 

Idiomes 

 Català: nivell Suficiència 

 Anglès: nivell  B2  

Competències 

Persona planificada i organitzada. Acostumat al canvi i adaptabilitat en els equips de treball. Comunicatiu i negociador, disposat a aprendre i 

compartir coneixements per solucionar problemes. Sempre disposat amb iniciativa i creativitat en l'entorn laboral. 



 

Ref. 23 

CONSERGE/CONTROLADOR DE ACCESOS 
  

Professional amb més de 25 anys d’experiència en importants empreses del sector immobiliari i d’administració de finques.  Posteriormen he reorientat la 

meva trajectòria professionjal i estic interessat en treballar coma conserge o controlador d`accesos. Tinc àmplia experiència en tasques de neteja i 

manteniment de les instal.lacions, gestió de correo i control d`accessos. He treballat tant en comunitats de propietaris com en empreses. 

Formació  

• Batxillerat Escola Orlandai de Barcelona. 

• “Màrqueting i Publicitat”, acadèmia INTESA de Barcelona. 

• “Eines de Comunicació per intervencions públiques“, Fundació PIMEC. 

 

Informàtica 

• Usuari habitual en entorn professional de MS Office (Word, Excel, Access y Power Point), Internet i correo electrònic. 
• Usuari habitual d’introducció de dades a portals immobiliaris. 
• Usuari habitual d’ofimàtica, programes especials de comptabilitat i introducció de dades per a adminstració de finques GESTAPI i TAFFIMMO. 

 
Competències professionals  
Persona molt autònoma, discreta, honesta i amb facilitat per generar confiança.  

Molta experiència en el tracte directe amb la gent així com en sol.lució de situacions conflictives.  

Bones habilitats comunicatives. Flexible i polivalent, m´adapto fàcilment a les necessitats de l`empresa. 

 
Idiomes 

 Castellà/castellà: nivell nadiu 

 Anglès: nivell mitjà-alt  


