
 

 

 

La Fundació IL3-UB vol incorporar 
 un/a CONSULTOR/A  

(Ref. CON 1005) 
 

L’IL3-UB som l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, creat de 
la fusió de dues entitats del Grup UB amb una dilatada trajectòria formativa: Les Heures – 
Fundació Bosch i Gimpera (formació presencial) i la Universitat de Barcelona Virtual (formació 
on-line). 

Des de l'IL3-UB treballem per cobrir les necessitats de formació al llarg de la vida tant de les 
persones com de les organitzacions, formant professionals competents, satisfets i socialment 
responsables. Per fer-ho possible, comptem tant amb el prestigi acadèmic i l’experiència de 
més de 2.000 agents docents, que són professors universitaris i destacats professionals del 
món empresarial i econòmic, com amb un dinàmic equip de gestió de més de 100 persones. 

L’IL3-UB tenim la nostra seu principal en el Districte de la Innovació de Barcelona 22@, un 
espai de concentració estratègica d’activitats intensives en coneixement que està esdevenint el 
motor de desenvolupament urbà de la Barcelona del segle XXI.  

www.il3.ub.edu 

Per a la nostra seu a Barcelona, volem  incorporar un/a Consultor/a. En dependència del 
Director de Solucions Corporatives, la persona seleccionada es responsabilitzarà de la captació 
de nous clients i nous projectes i desenvoluparà les següents funcions: 

• Disseny, presentació i negociació de propostes de formació, consultoria, formació a mida o 
serveis associats per a clients o partners: diagnòstic de necessitats, producte, calendari, 
pressupost, pactes amb proveïdors, elaboració de l’oferta, etc. 

• Direcció dels projectes: coordinació i seguiment intern, contractació de proveïdors i 
col·laboradors, satisfacció del client, qualitat de l’execució i avaluació. 

• Mantenir i ampliar la xarxa de contactes vinculada a l’àrea de negoci i participar activament 
en les xarxes, activitats i esdeveniments de la seva àrea d’activitat. 

• Anàlisi de productes de l’IL3-UB ja desenvolupats per a la seva adaptació i comercialització a 
d’altres clients, sectors, territoris... 

PERFIL: 

• Formació superior en Ciències de l’Educació, Psicologia, Ciències Socials, Humanitats, o 
similar.  

• Experiència en la direcció de projectes formatius. 

• Experiència d’un any en consultoria de formació, RRHH o similar. 

• Valorable experiència professional en organitzacions dedicades a la formació i/o en 
departaments de RRHH. 

• Coneixements en la gestió de la formació (diagnòstic, propostes de formació, proveïdors...). 



 

 

 

• Coneixements del sector de la formació. 

• Usuari avançat d’aplicacions MS Office. 

• Domini parlat i escrit de català i castellà.  

• Valorable anglès parlat. 

• Orientació al client. 

• Orientació a resultats. 

• Bona capacitat de comunicació, amb una clara orientació comercial. 

• Proactivitat i iniciativa. 

• Treball en equip. 

• Motivació pel sector de l’educació continua i l’àmbit de les organitzacions no lucratives. 

• Disponibilitat per viatjar amb assiduïtat. 

 

OFERIM: 

• Contracte laboral indefinit a càrrec de l’IL3-UB.  

• Jornada completa, de 37,5 hores setmanals, amb flexibilitat horària.  

• Ubicació: seu de l’IL3-UB al districte de la innovació 22@, Barcelona.  

• Alguns beneficis socials: esmorzar i dinar subvencionat i 48 dies festius any.  

• Retribució segons barem intern. 

• Data d’incorporació prevista: juliol 2010. 

 

PROCÉS DE SELECCIÓ: 

Les persones interessades poden enviar el seu CV adjuntant carta de motivació i fotografia 
recent en format electrònic a FUNDACIÓ IL3-UB, att. Sílvia Estela, a l’adreça de correu 
electrònic rh.il3@ub.edu indicant la referència CON 1005. 

Les candidatures preseleccionades rebran una contestació en un termini màxim de 3 
setmanes. 

 

L’IL3-UB garantim la total confidencialitat sobre les candidatures presentades. 

 

 

Barcelona, 11 de juny de 2010. 

 


