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La Cambra de Comerç de Barcelona gestiona diferents serveis i ajudes a la innovació adreçades a la
millora de la competitivitat de les empreses de la seva demarcació.
Els serveis que s’ofereixen són l’aprofitament de les oportunitats dels incentius fiscals a la innovació,
la implantació de metodologies, l’emprenedoria corporativa o la certificació de sistemes de gestió en
normes ISO, entre altres.
Dins d’aquest àmbit de la innovació, es gestionen les subvencions de fons FEDER, InnoCámaras i Indústria 4.0, així com projectes singulars com el Hub Industrial de Mobilitat Sostenible.

Funcions principals
• Prescriure els serveis de l’àrea d’innovació, presentar propostes a clients i gestionar les oportunitats
relacionades al CRM.

• Assessorar a les empreses en la innovació dins dels programes InnoCámaras i Indústria 4.0, així com
de nous programes previstos en l’àmbit de la sostenibilitat mediambiental.

• Elaborar la documentació dels expedients relacionats amb els programes.
• Col·laborar en el disseny i la gestió de les accions horitzontals (jornades de sensibilització) relacionades
amb InnoCámaras i Indústria 4.0, així com a la resta de serveis oferts pel departament.

• Atendre consultes de clients per telèfon i correu electrònic.
• Donar suport a la gestió d’altres projectes de la Cambra com programes d’aprofitament de les
oportunitats dels incentius fiscals a la innovació, la implantació de metodologies, l’emprenedoria
corporativa o la certificació del sistema de gestió en normes ISO, entre altres.

Perfil
• Formació superior.
• Experiència mínima de 2 anys en tasques d’assessorament a empreses.
• Desitjable experiència anterior en les àrees relacionades amb els serveis del departament d’innovació
(incentius fiscals, gestió de la innovació, sostenibilitat ambiental, ISO).

• Idiomes: Català i castellà. Anglès nivell B1.
• Nivell avançat del paquet Office i facilitat per adaptar-se a diverses plataformes.

Treballar amb nosaltres

Tècnic/a
(Innovació)
Ref.: TECINN/2021

• Persona clarament orientada al client amb bones habilitats comunicatives.
• Professional amb facilitat per gestionar diversos projectes en paral·lel i amb capacitat de treball en
equip, organització i flexibilitat per adaptar-se a puntes de treball.

• Disponibilitat per realitzar desplaçaments per la demarcació de la Cambra (província de Barcelona).

Es valorarà
• Experiència en consultora estratègica.
• Màster o postgrau en gestió de la innovació o similar.
• Interès per impulsar nous projectes i adquirir nous coneixements.

Enviar sol·licituds directament a cv@cambrabcn.org incloent:

• Carta de motivació
• Currículum vitae

