
Ref. 01 
 

PROJECT MANAGER INTERNACIONAL/DIRECCIÓ/COMUNICACIÓ 
 

Professional amb perfil de project manager, direcció general, comunicació i coordinació. Amb recorregut en el sector privat, públic i social , a nivell nacional i 
internacional en empresa privada, organismes globals i govern en projectes de desenvolupament. Assoliments com creació de xarxes globals temàtiques 
activa amb finançament de 10 anys, incorporació de les universitats com agents socials en projectes de cooperació i recerca. Fundraiser per a causes 
públiques i institucionals per fer creixer presència i fons per projectes. Consultora internacional per a empreses en expansió internacional, assolint nombre 
de noves línies de negoci i mercat nou. Experiència en treball de comunicació i logística per posicionar entitats i institucions creant equips motivats i 
capacitats. 
 

Formació:  

• Llicenciada en Ciencies de la Informació 

• Màster en Gobernabilitat i Desenvolupament Humà 

• Postgrau en direcció de ONGDs  

• Cursos en emprenedoria i lideratge, RRHH i Coaching 

 

Competències professionals  

• Perfil creatiu i proactiu amb visió estratègica, orientada a resultats i flexibilitat en gestionar equips i entorns multiculturals. Experiència en fer crèixer 
i expandir idees i projectes socials amb ànima de RSE.   

• Creació, gestió i coordinació de projectes i programes institucionals, de comunicació i representació, així com de Cooperació Internacional amb perfil 
internacional multilingüe.      

• Excel·lents habilitats comunicatives, organitzatives i interpersonals de treball en equip, així com capacitat analítica i formació/tallers. Acostumada a 
marcar objectius i el seu assoliment, així com resolució de problemes.  

 
Idiomes 

• Castellà/Anglès/Suec/català: nivell avançat-nadiu 

• Francès / Portuguès: nivell alt  



Ref. 07 
 

GESTOR D`EMPRESA /  DIRECTOR DE PROJECTES  
 

Professional amb experiència en direcció i gestió de projectes i empreses. He gestionat empreses privades i en l’Administració pública, amb la 

responsabilitat de crear i consolidar projectes de complexitat. He assolit sempre fer crèixer i projectar les empreses cap al futur. M’agraden els reptes i crear 

un bon equip de treball per aconseguir els objectius fixats, amb una planificació acurada i rigorosa i generant la sinergia necessària. Anàlisi i planificació, 

avaluació de riscos i gestió i responsable em definineixen i considero que són la clau de l`èxit. Entusiasta i enèrgic, persegueixo les finalitats segons 

metodologies contrastades i coneixent en tot moment en quin punt està i en quina direcció va el projecte. 

Formació: 

• Diplomat en Ciències Físiques  -  Universitat Autònoma de Barcelona 

• Postgrau en Participació Ciutadana—Universitat Pompeu Fabra 

• Mestre d’Almàssera—Escola de Capacitació Agrària de les Borges Blanques 
 

Informàtica  

• Usuari de nivell alt en l’entorn MS Office: Word, Excel, Access i Power Point, Publisher Expert 

• Blogger, PrestaShop, WordPress, Paquet estadístic SPSS+, Microestrategy  a nivel d’usuari avançat 
 

Competències professionals  

Visió estratègica, Anàlisi i planificació. Gestió d’equips multi-disciplinars,  negociació i comunicació. Iniciativa i constància.  Treball sota pressió en entorns de 
decisions ràpides. Flexibilitat i gestió del canvi 
 
Idiomes 



• Castellà/ català: nivell nadiu  

• Anglès/francès: nivell bàsic  

 


