
Ref. 12 
 
DINAMITZADORA CULTURAL I D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 

Llicenciada en Història de l’Art amb cinc anys d’experiència coordinant equips d’atenció a l’usuari. He desenvolupant tasques de supervisió, control de sales i 
del personal, així com gestió d’incidències en projectes d’equipaments culturals. També he desenvolupat tasques administratives i gestió de xarxes socials 
en empreses de serveis dins del sector de l’economia social i solidària. 

Formació 
 Llicenciada en Història de l’Art – Universitat Autònoma de Barcelona. 
 Certificat de Professionalitat en Dinamització, Programació i Desenvolupament d’Accions Culturals – Pere Tarrés.  

 
Competències professionals  

 Flexibilitat i capacitat d’adaptació, organització, planificació i coordinació 
 Dinàmica, amb iniciativa i capacitat de treballar amb autonomia  
 Habilitats comunicatives, empatia i predisposició per treballar en equip 

 
Idiomes 

 Castellà: nivell nadiu 
 Català: nivell nadiu  
 Anglès: nivell bàsic  

 
Informàtica 

 MS Office 
 Drive, Doodle, Toggl i Trello. 
 Xarxes Socials i la seva programació a Hootsuite. 
 Inkscape. 

 
 



 
Ref. 20 
 
AUXILIAR DE SERVICIOS 
 
Profesional con una consolidada trayectoria en el sector hotelero y de restauración, con amplia experiencia en la gestión integral de establecimientos, 
coordinando equipos de trabajo y optimizando recursos. Actualmente quiero reorientar mi carrera hacia trabajos de servicios en consergería, o coordinando 
equipos de trabajo, ya sea en oficinas, comunidades o empresas que prestan servicios. Disponibilidad total e inmediata para incorporarme a un proyecto 
tanto en Barcelona como en Tarragona. 

Formación 
 Delineante industrial 
 Curso de organización de restaurantes 

 
Competencias profesionales  
 
Soy una persona honesta en la que se puede delegar con confianza y seguridad. Tengo  capacidad para adaptarme a las necesidades de la empresa. Trabajo 
bien de forma autónoma y me integro bien en equipos de trabajo. Clara orientación al cliente, con buenas habilidades sociales. Persona discreta, educada, 
respetuosa y de buen trato. 
 
Idiomas 

 Castellano/catalán:  nivel nativo 
 

 
Informática 
Usuario Ms Office, Internet y correo electrónico. 
 
 
 
 



 
Ref. 21 
 
OPERARI MAGATZEM-LOGÍSTICA 
 
Mosso de magatzem i logística, responsabilitats adquirides a les empreses referenciades, amb desenvolupament en ocupacions de tot el procés: recepció i 
verificació de mercaderies rebudes, càrrega i descàrrega, classificació de mercaderies per tipus, emmagatzematge, preparació de comandes, maneig de 
maquinària per al procés (toro), control de les accions de neteja de maquinària, estris, etc. 
 
Formació 

 Tècnic grau mitjà PRL - Prevenció de Riscos Laborals  
 Carnet de manipulador d'aliments 
 Carreter: Transpaleta manual i elèctrica, frontal i retràctil i trilateral 
 Batxillerat-COU 

 
Competències professionals  
 
Orientació i aprenentatge aconseguit amb la meva trajectòria; comunicació efectiva i treball en equip, desenvolupat en la gestió d’equips de persones. Perfil 
polivalent i resolutiu, amb iniciativa i orientació a resultats amb una visió estratègica orientada a l’empresa. 
 
Idiomes 

 Castellà/català: nivell nadiu 
 Anglès: nivell mitjà 

 
Informàtica 
Usuari MS Office (Word, Excel i Power Point), Internet i correu electrònic. 
 
 


