
 
 
 
 
 

 
 
 

CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA DE PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I 
SERVEIS DE TÈCNIC\A DE COMERÇ INTERNACIONAL AL SERVEI 

D’EMPRENEDORIA I EMPRESA 
Ref.: S24/2020_PAS_TEC_INT 

 
Donada la necessitat temporal de cobrir una plaça de Tècnic/a de comerç internacional al 
servei d’emprenedoria i empresa convoca el present procés de selecció de Personal 
d’Administració i Serveis.  
 
 
FUNCIONS A DESENVOLUPAR: 
 
• Participar en la definició, organització i gestió del programa d’acompanyament a la 

internacionalització empresarial (Programa Go Global) 
• Participar en la cerca de partners internacionals (parcs tecnològics, incubadores,...) 

com a pistes d’aterratge empresarials.  
• Fer el seguiment de convenis i acords internacionals  
• Fomentar nous convenis de col·laboració internacional amb parcs tecnològics 

mitjançant l’organització i coordinació de visites internacionals així com representar 
TecnoCampus en esdeveniments internacionals.   

• Interlocutar amb institucions públiques i privades per al correcte funcionament del 
servei i els seus programes. 

• Organitzar jornades i activitats de networking, formació i informació sobre mercats i 
països amb potencial internacional per les empreses. 

• Participar en la gestió pressupostària dels projectes que té assignats. 
• Elaborar informes, estudis i memòries sobre els projectes, programes i processos 

executats amb l’objectiu de mantenir els quadres de comandament operatius i 
estratègics. 
 

REQUISITS INDISPENSABLES: 
 

 Titulació universitària (llicenciatura, diplomatura o equivalent), preferentment ADE, 
economia, dret o comerç internacional  

 Mínim nivell de suficiència (C1) de català. (Serà requisit indispensable en el moment de 
la contractació). 

 Certificat mínim de nivell C1 d’anglès d’acord amb la taula de certificats i diplomes 
MECR. 

 Disponibilitat per viatjar 
 

 
ASPECTES VALORABLES: 
 

 Titulació de postgrau o màster en àrees relacionades. Es valorarà especialment estudis 

en màrqueting digital, internacional i e-commerce. 

 Mínim 2 anys d’experiència laboral en gestió de negoci internacional. (especificar-ho 
en el CV lloc de treball i activitats principals realitzades a cada empresa)  

 Experiència en les funcions requerides (especificar-ho en el CV lloc de treball i 
activitats principals realitzades a cada empresa). 

 Coneixement d’altres idiomes. Acreditar coneixements en altres idiomes. 

http://www.tecnocampus.cat/upload/files/Gestio_academica/Taula_acreditacions_tercera_llengua.pdf
http://www.tecnocampus.cat/upload/files/Gestio_academica/Taula_acreditacions_tercera_llengua.pdf


 
 
 
 
 

 
 
 

 Altres mèrits. La comissió podrà valorar altres elements del currículum que consideri 
una aportació al perfil del candidat.  

 
CONDICIONS LABORALS: 

 Contractació laboral temporal per obra i servei, vinculat a projectes finançats 
competitivament, a jornada completa i amb previsió d’incorporació immediata. 

 El grup professional és de Tècnic categoria T2. El nivell retributiu segons conveni 
laboral vigent és de 30.521,96 euros bruts anuals. 

 Jornada de 37,5h setmanals. 
 

 
TERMINI DE LLIURAMENT DE CURRÍCULUMS:  

 

Fins el 23/04/2020 inclòs, cal inscriure’s a la següent adreça:   
https://www.tecnocampus.cat/ca/borsa-treball/ofertes-obertes/pas-tec-int 
 

Per a qualsevol incidència us podeu adreçar a seleccio@tecnocampus.cat.  

Cal identificar a l’assumpte el número de referència de la convocatòria: 
S24/2020_PAS_TEC_INT 
 
Normativa per a la provisió de llocs de treball i informació addicional: 
www.tecnocampus.cat/ca/borsa-treball 

 
 
NOTA IMPORTANT:  
No es tindran en compte, per a la seva valoració, les titulacions i mèrits acadèmics que no 
s’acompanyin del justificant documental oportú.  
Fundació TecnoCampus es reserva el dret a demanar referències a les empreses esmentades 
en els CV’s en la fase de valoració curricular 
 
 
Mataró, a 6 d’abril de 2020 

https://www.tecnocampus.cat/ca/borsa-treball/ofertes-obertes/pas-tec-int
mailto:seleccio@tecnocampus.cat
http://www.tecnocampus.cat/ca/borsa-treball


 
 
 
 
 

 
 
 

 
ANNEX I 

Barems de puntuació que s’utilitzaran per a la valoració de candidats al lloc de treball de 
Tècnic\a de comerç internacional  

La comissió de selecció valorarà els mèrits dels candidats i candidates presentats en base als 
següents barems de puntuació, que podran obtenir una puntuació màxima de 115 punts: 

a) Valoració de mèrits (fins a 60 punts).  
 
En aquesta fase es valorarà el CV dels candidats amb el mèrits degudament justificats amb el 
següent detall (fins a 60 punts): 
 

Concepte  Descripció Puntuació 

Experiència Es valorarà tenir un mínim de 2 anys 
d’experiència laboral en gestió de negoci 
internacional. 

Fins a 25 punts  

Experiència Es valorarà l’experiència  en les funcions 
requerides d’acord amb el que surti 
especificat en el CV en el càrrec i funcions 
principals realitzades 

Fins a 15 punts 

Formació Es valorarà estar en possessió de titulació 
universitària de màster o postgrau en àrees 
relacionades a les funcions a desenvolupar.  
Es valorarà especialment estudis en 
màrqueting digital, internacional i e-
commerce. 

Fins a 10 punts 

Idiomes Coneixement d’altres idiomes 
 

Fins a 5 punts 

Altres mèrits La comissió podrà valorar altres elements del 
currículum que consideri una aportació al 
perfil del candidat. 

Fins a 5 punts 

 
b) Relació contractual prèvia amb la  Fundació Tecnocampus (fins a 15 punts) 
 
c) Entrevista personal (fins a 40 punts). Una part de l’entrevista serà en anglès i es valorarà la 
fluïdesa del idioma 
 


