L’Institut Cerdà és una fundació privada (sense ànim de lucre) de Barcelona que ofereix serveis
de consultoria especialitzada en àmbits com la sostenibilitat, l’eficiència energètica, l’economia
circular, la innovació, la mobilitat, el territori, el gran consum, la gestió de crisis, la continuïtat de
negoci i la resiliència...

Necessitem incorporar un/a estudiant en pràctiques per a la divisió d’Innovació,
amb capacitat d’anàlisi, criteri i sentit crític, metòdic/a i interessat/da en les
últimes tendències

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
i administracions.
Treballar i formar-se en innovació, especialitzada en àmbits com el gran consum, la
transició energètica, el cicle de l’aigua, l’economia circular, l’ecosistema emprenedor...
Treballar amb equips multidisciplinaris
Un excel·lent ambient de treball

Detalls de l’oferta
-

Consultoria en l’àmbit de la innovació, aplicada a diversos sectors.
Lloc: Barcelona.
Categoria: becari/a.
Tipus de contracte: en pràctiques.

Requisits
-

Estudis superiors, preferiblement en enginyeries. No s’exclouen altres titulacions
superiors, sempre i quan el/la candidat/a aporti coneixements i experiència en consultoria,
en innovació, en tecnologia i/o en els àmbits especificats.
Realitzant estudis de màster, pendent només de tesina i/o projecte final de màster.
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.
Persona metòdica, amb criteri i sentit crític. Elevada autoexigència en qualitat i rigor.
Amb capacitat comunicativa i facilitat per realitzar i rebre trucades.
Capacitat de treball en equip.
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 mínim 25h setmanals, durant un període de temps mínim
de 2 mesos prorrogables.

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

