Estudiant en pràctiques per a la divisió d’Innovació:
Vols tenir l’oportunitat de treballar en temes diversos vinculats a la innovació i poder esbrinar
quins et motiven més? A l’Institut Cerdà tenim la sort de poder-ho fer: en un període de pocs
mesos treballaràs en varis projectes de camps diferents entre ells (i obtindràs experiència en
cadascun d’ells!).
Estem buscant estudiants de màster que tinguin disponibilitat de fer pràctiques i que els agradi
un entorn d’aprenentatge dinàmic. Nosaltres també n’aprendrem molt de tu!

Funcions
Suport i col•laboració en la realització de projectes de consultoria estratègica, centrats en l’àmbit
de:
• Els serveis de mobilitat
• L’ecosistema emprenedor (startups, incubadores, acceleradores, inversors...)
• Els plans de negoci empresarials
• La vigilància tecnològica i les noves tecnologies aplicades a verticals sectorials
• Les tendències i reptes vinculats a cada sector empresarial
De manera addicional, suport i col·laboració en la realització de projectes centrats en la innovació
en sectors com el Reciclatge, l’Energia, el Gran Consum...
Realitzarà tasques de recerca i anàlisi d'informació i dades, així com col·laboració en la
preparació i redacció de documents.

Requisits:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Estudiant de Màster universitari en:
o Innovació i emprenedoria
o Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat
o Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica
o Enginyeria de Camins, Canals i Ports
o Enginyeria Industrial
o Enginyeria Biològica i Ambiental
o Enginyeria Física
o Enginyeria de l'Energia
o Enginyeria d’Automoció
o Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles
pendent només de tesina i/o projecte final de màster. Per un període mínim de 6
mesos.
No es descartaran candidatures d’estudiants en altres màsters universitaris, sempre que
aquests estiguin vinculats a les ciències, la tecnologia o l’enginyeria.
Imprescindible català i castellà parlat i escrit, i nivell intermedi d’anglès.
Es busca una persona proactiva i amb motivació, autònoma en el treball, amb gran
capacitat analítica, de síntesis i estructuració de la informació i de redacció d’informes.
Capacitat de treball en equip.
Elevada autoexigència en qualitat i rigor
Domini avançat d’Office (especialment Excel i Powerpoint).
Es valorarà la capacitat de programar
Es valorarà la capacitat de dissenyar documents visuals/estètics (en aquest cas, junt
amb la carta de motivació, podeu enviar un document que hagueu fet prèviament per
mostrar aquesta capacitat)
Disponibilitat per fer conveni de 25h setmanals, durant un període de temps mínim de 3
mesos prorrogables.

Els/les interessats/des, podeu enviar CV + carta de motivació a l’institut Cerdà: rrhh@icerda.org
indicant “Ref.: Pràctiques 25h Innovació”

