
Ref. 13 

ADMINISTRADOR DE FINQUES I TÈCNIC COMERCIAL IMMOBILIARI 
  

Professional amb més de 25 anys d’experiència en importants empreses del sector immobiliari i d’administració de finques. Ha participat tan en 

administració de comunitats de propietaris com de finques de propietat vertical. També ha participat en la taxació i comercialització tan de lloguer com de 

venda,  de paquets de finques urbanes, tan de propietaris particulars com pertanyents a diferents entitats bancaries.  

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 dinàmica, habituada a treballar tan individualment com en grups de departament. Plenament coneixedora de la LAU.  

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

Bones competències de  negociació i tancament de contractes. 

 
Idiomes 

 Castellà/castellà: nivell nadiu 

 Anglès: nivell mitjà-alt  



Ref. 22 
 

GESTOR DE EMPRESAS/ADMINISTRATIVO 
 

Profesional con experiencia en ámbito público,administraciones,sector privado y emprendedor por cuenta propia. Experiencia en asesoramiento en materia 
jurídico-laboral y gestión documental. Gestión y valoración del patrimonio.  Optimización de recursos de las empresas logrando los mayores beneficios. 
 

Formación:  

 Licenciado en Derecho  

 Master de Práctica Jurídica  

 Master en Gestión urbanística y valoraciones inmobiliarias 

 Agente de la propiedad inmobiliaria 

 Gestor Administrativo 

 
Competencies profesionales  

Persona con facilidad para analizar y resolver problemas. Perfil polivalente, con predisposición para trabajar por objetivos y con clara orientación a clientes. 
 
Informática  
 

 Ms Office (Actic) , Internet, Programas de gestión de empresas 
 

Idiomas 

 Castellano/euskera: lengua materna 

 Inglés: nivel intermedio (4º curso EOI)  

 Catalán: nivell intermedio  

 


