
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. 24 
 

PROJECT MANAGER /DIRECTORA EJECUTIVA/DESARROLLADORA DE NEGOCIO 
 

Mi pasión es ayudar a las empresas a desarrollar relaciones laborales con China y mercados internacionales creando oportunidades de negocio. En especial, 
en temas Deportivos y Wellness. Más de 15 años de experiencia profesional y 8 años residiendo en China. Mis principales responsabilidades: Definir y diseñar 
estrategia y desarrollo de ventas,  búsqueda de canales de distribución, apertura de nuevos mercados internacionales, Marketing digital, creación de 
sinergias,  asociaciones y alianzas estratégicas, implementación de las estrategias directas de la empresa, desarrollo de las relaciones comerciales con los 
clientes clave. 
 
Formación:  

• International Coaching Academy: Certified Coach Training, 2013- ICA, Australia 

• Estudios de Asia, 2006 -UPF - UAB 

• Organización y gestión de Eventos, 2009 - The Chinese University HK 

• Master en Ingenieria y Gestión Ambiental, 2002 - Institut Català de Tecnologia 

• Licenciatura en Ciencias Ambientales, 1999 - Universitat Girona 
 
 

Competencias profesionales  

 
Emprendedora, curiosa y siempre motivada por los retos y el aprendizaje constante. Facilidad de adaptación en diversas culturas y escenarios.  
Espíritu emprendedor, orientación a objetivos, desarrollo de negocio, Networking. Liderazgo, gestión y motivación de equipos, excelente comunicadora. 
Facilidad para resolver problemes y tomar decisions estratégicas. 
 

Idiomas 

• Español/Inglés/Chino/Catalán: nivel avanzado/nativo 

 


