L'Institut Cerdà és una fundació privada i independent que ofereix serveis de consultoria, amb
una àmplia component innovadora, enfocats a el territori i la societat, i en àmbits com la gestió
de riscos, la mobilitat i la logística, l'energia, la sostenibilitat, el canvi climàtic, el sector
agroalimentari ...
Necessitem incorporar un / a Consultor / a Júnior amb ganes d'evolucionar
professionalment, versàtil i amb capacitat d'anàlisi, criteri, sentit crític, empatia, metòdic /
a, interessat / a per les tendències que afecten la nostra societat i amb capacitat d'innovació.

Si ets així, vine a l'Institut Cerdà.

Treballar amb nosaltres implica:
-

Participar en projectes de consultoria d'àmbit nacional i internacional per a grans
empreses.
Treballar i rebre una formació àmplia i diversa en camps que són claus per al futur immediat
de la nostra societat.
Adquirir competències i habilitats en gestió de projectes i clients.
Tenir un pla de carrera professional que permet evolucionar cap a una àmplia experiència
en el camp de la consultoria.
Un excel·lent ambient de treball.

Detalls de l'oferta
-

Incorporació a el grup de consultors de l'Institut Cerdà.
Categoria: consultor / a Júnior.
Tipus de contracte: Laboral.
Remuneració: a partir de 25-28.000 € + variable (ajustable en funció de les
característiques del candidat / a). Podrà ser superior en funció dels mèrits aportats pel
candidat.

Requisits
- Versatilitat i interès en treballar en els àmbits de consultoria de l'Institut Cerdà: gestió
de riscos, mobilitat i logística, energia, sostenibilitat, canvi climàtic o agroalimentació.
- Estudis superiors preferiblement en Enginyeries (industrial, camins, telecomunicacions
...), matemàtiques, ADE, Bioquímica i Ciències Ambientals. No s'exclouen altres
titulacions superiors, sempre que el candidat/a aporti coneixements i experiència en
consultoria en els àmbits esmentats.
- Experiència laboral mínima de 3 anys. Es valorarà el tipus d'experiència aportada en
els àmbits de treball de l'Institut Cerdà i en la gestió de projectes i clients.
- Idiomes requerits: anglès Nivell C1.
Es prega als candidats/es que enviïn el seu CV + carta de presentació i interès a rrhh@icerda.org
indicant "Ref .: Consultor".

