
BECA DE PROJECTE

Suport a l''''assessorament, formació i difusió per a la creació dempreses al territori

TASQUES FORMATIVES DE LA BECA

Donar suport i seguiment en l''''atenció als emprenedors que es dirigeixen a la Càtedra (assistència a reunions)
Preparar prospeccions de mercat
Preparació d''''informes d''''assessorament
Elaborar plans econòmics-financers de projectes emprenedors
Preparació de materials docents per a programes de formació en emprenedoria
Suport i coordinació per a la revisió de projectes per a concursos i premis
Realitzar el disseny dels documents de treball de la Càtedra
Manteniment de xarxes socials
Col·laboració en l''''organització i la realització d''''activitats (curos, jornades, tallers, etc.)

COMPETÈNCIES ASSOCIADES A LES TASQUES FORMATIVES

&#61607;COMPETÈNCIES TRANSVERSALS:
-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 dinnovació.

&#61607;COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:
-Integrar els coneixements adequats per dissenyar, analitzar i planificar el pla dempresa.
-Dominar els mètodes i instruments bàsics per a l''''anàlisi de la realitat empresarial.
-Transferir els coneixements teòrics sobre diferents aspectes de l''''empresa (organització, R+D, creixement, etc.) al disseny
pràctic de models eficients d''''organització empresarial.
-Desenvolupar habilitats professionals (lideratge, negociació, comunicació, etc.) que capacitin l''''estudiant per a l''''exercici de
tasques de coordinació d''''equips en empreses.
-Desenvolupar estratègies per dirigir empreses i les seves àrees funcionals de forma competitiva i eficient.

PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA

Estudiant del programa de doctorat

REQUISITS

Coneixement en l''''àmbit de consultoria per a la creació d''''empreses
Coneixement d''''informàtica a nivell d''''usuari (Microsoft Office, correu electrònic, navegadors web, xarxes socials)
Capacitat analítica
Tractament de dades
Treball en equip

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONVOCATÒRIA

Nº de beques:  1

Retribució bruta mensual:  1150.0 €

Hores setmanals:  35:00 h

Data inici:  01/01/2021 Data final:  31/12/2021 (durada màxima: 12 mesos)

Ubicació desenvolupament:  Càtedra URV-Empresa per al Foment de l''''Emprenedoria i la Creació d''''Empreses

Perfil d'Activitat URV: 7. Activitat de gestió.

EPI's:  No calen

Correu electrònic on rebre els Cv's:  xavier.camara@urv.cat

Data límit recepció Cv's:  20/12/2020

Data: 16/12/2020
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