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RECURSOS HUMANS – CONVOCATÒRIA DE BECA 
 

 

 BECA DE PROJECTE:   

 

BECA DE PROJECTE “CÀTEDRA PER AL FOMENT DE LA 

INNOVACIÓ EMPRESARIAL” 

 

  TASQUES FORMATIVES DE LA BECA:  

1. Suport a organització d’actes de la Càtedra per al Foment de la Innovació 
Empresarial 

2. Redacció de documents de difusió en matèria d’innovació 
3. Tasques de comunicació en xarxes socials  
4. Realització d’infografies i altres materials de difusió 
5. Tractament de dades per a la realització d’estudis 
6.  Realització de tasques de gestió comptable bàsiques  

 

 COMPETÈNCIES ASSOCIADES A LES TASQUES FORMATIVES 

 

COMPETÈNCIES TRANSVERALS:  

 

- Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa. 

- Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en 

públic o en àmbits tècnics concrets. 

- Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació. 

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DELS DIFERENTS ESTUDIS:  

- Dominar els mètodes i instruments bàsics per a l'anàlisi de la realitat empresarial. 

(Grau d’economia) 

- Ser capaç de dirigir l'àrea financera i/o comptable de qualsevol organització, pública 

o privada, aportant una visió interrelacionada d'ambdues àrees.  (Grau de Finances I 

Comptabilitat) 

- Dirigir una empresa o una altra institució pública o privada i dirigir o gestionar en 

alguna de les seves àrees funcionals (Grau d’Administració i Direcció d’Empreses). 

- Transferir els coneixements teòrics sobre diferents aspectes de l'empresa 

(organització, R+D, creixement, etc.) al disseny pràctic de models eficients 

d'organització empresarial. (Màster d’Emprenedoria i Innovació) 

- Desenvolupar habilitats professionals (lideratge, negociació, comunicació, etc.) que 

capacitin l'estudiant per a l'exercici de tasques de coordinació d'equips en empreses, 

institucions i organitzacions de caràcter públic o sense ànim de lucre que operen en 

l'àmbit internacional. (Màster Mercats Internacionals) 

- Desenvolupar estratègies per dirigir empreses i les seves àrees funcionals de forma 

competitiva i eficient. (Màster en Direcció d’Empreses) 
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 PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA       

Estudiant en els àmbits d’economia i empresa (grau d’Economia, ADE, FIC, 
ADE+FIC, ADE+Dret, Màster en Emprenedoria i Innovació, Màster en Direcció 
d’Empresa, Màster en Mercats Internacionals) 
 

 REQUISITS  

- Domini de programari a nivell d’usuari, domini de xarxes socials.   

- Altres coneixement de català, castellà, anglès bàsic. 

- Responsabilitat  

- Iniciativa pròpia 
 

 

 CARACTERÍSTIQUES DE LA CONVOCATÒRIA: 

Nº de beques: 1 

Assignació econòmica:  348,20 € 

Dedicació: 15 hores setemanals 

Periode de la beca: 10 mesos 

Ubicació desenvolupament de la beca: Càtedra per al Foment de la Innovació 

Empresarial, Facultat d’Economia i Empresa, Campus Bellissens. 

Correu electrònic on rebre els Cv’s: innovacio.empresa@urv.cat 

Data limit recepció Cv’s: 17 de febrer de 2019 

 


