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(Oficina “Accelera PIME”)
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L’oficina ACCELERA PIME és una oficina de resolució de consultes sobre transformació digital que té
com a objectiu impulsar aquesta transformació digital mitjançant l’ús i l’aprofitament permanent de les
TIC a les estratègies empresarials, a través d’un procés d’acompanyament i d’oferta d’eines clau que
maximitzin la productivitat i la competitivitat, tant a nivell nacional com internacional.
Les funcions principals que es desenvoluparan a l’oficina són:

• La informació i la sensibilització a les empreses en el seu procés de transformació digital.
• El suport específic en el disseny i la implementació d’una estratègia de digitalització.

Funcions principals
• Resolució de dubtes a les pimes i als autònoms en relació amb els seus processos de transformació digital.
• Assessorar sobre les oportunitats que la digitalització pot crear per a les pimes.
• Donar suport específic en el disseny i la implementació d’una estratègia de digitalització.
• Oferir suport a les pimes tecnològiques per facilitar l’accés al mercat de productes tecnològics (assaig
de productes, nous serveis i models de negoci, validació de producte i suport en el procés d’explotacióescalat, pla de negoci, serveis d’incubadores, internacionalització, màrqueting, avaluació de mercat,
aspectes legals, reglament, etc.).

• Organitzar webinars per donar difusió de quins són els avantatges d’utilitzar les tecnologies i la
metodologia necessària per implementar les soluciones tecnològiques, així com fomentar l’adopció
per part de les pimes.

Perfil
• Formació: Grau en Enginyeria informàtica o Empresa.
• Idiomes: Català i castellà. Anglès a nivell B1.
• Usuari/a avançat/da en entorn Windows, Office, Web 2.0 i CRM.
• Experiència anterior en l’àmbit de la consultoria en matèria de transformació digital.
• Habilitats per a la comunicació i la negociació amb clients i partners. Persona amb empatia en les
relacions públiques i interpersonals.
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• La innovació i la pro activitat s’haurien de combinar amb la visió de negoci i d’entendre les necessitats
del client.

• Capacitat de treball en equip.
• La durada inicial del projecte per tal de posar-lo en marxa serà d’un any.
Enviar sol·licituds directament a cv@cambrabcn.org incloent:

• Carta de motivació
• Currículum vitae

