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El Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona té la funció d’elaborar documents d’anàlisi
sobre temes d’actualitat econòmica amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement de la nostra economia
i d’exercir la funció consultiva pròpia de les cambres en defensa dels interessos econòmics generals.
El Gabinet d’Estudis fa seguiment de l’evolució de l’economia catalana en el context espanyol i internacional, de les polítiques econòmiques aplicades i dels seus efectes sobre el món econòmic i empresarial català. També fa aportacions al debat econòmic, dona suport a les intervencions públiques del president de
la Cambra i elabora propostes de política econòmica. El Gabinet té un gran prestigi dins l’àmbit de l’anàlisi
econòmica i les infraestructures a Catalunya i està format per un grup d’experts altament qualificats que
potencia el creixement professional de tots els seus membres.

Funcions
• Elaborar documents d’anàlisi i opinió sobre temes d’actualitat econòmica.
• Elaborar els continguts de les publicacions econòmiques que realitza periòdicament la Cambra.
• Realitzar anàlisis de conjuntura catalana i del seu entorn, i redactar informes i valoracions de polítiques
públiques.

• Utilitzar eines quantitatives d’anàlisi i desenvolupar-ne de noves.
• Fer presentacions en públic sobre l’economia catalana.

Perfil
• Professional amb iniciativa, amb bones habilitats de comunicació, capacitat per redactar documents
econòmics i habilitat per estructurar i definir bé l’anàlisi.

• Amb pensament analític i conceptual, flexibilitat i capacitat per treballar en un equip altament professional
i capacitat per reaccionar amb rapidesa a les demandes d’informació i anàlisi.

• Haurà de ser una persona familiaritzada en la recerca, el tractament i l’anàlisi d’estadístiques
econòmiques d’àmbit internacional, espanyol i català, així com d’àmbit sectorial i del sector públic.

• Titulació en Economia. Es valoraran postgraus, cursos de doctorat o formació especialitzada en l’anàlisi
econòmica.

• Domini del català i castellà parlat i escrit i bon nivell d’anglès.
• Experiència mínima de cinc anys en entitats públiques o privades, serveis d’estudis econòmics,
departaments de recerca de les universitats, realitzant estudis, anàlisi de conjuntura o recerca
universitària.
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S’ofereix
• Retribució econòmica d’acord amb l’experiència contrastada i la vàlua professional.
Enviar sol·licituds directament a cv@cambrabcn.org incloent:

• Carta de motivació
• Currículum vitae

