
 

 

 

La Fundació IL3-UB volem incorporar un  
ASSESSOR/A COMERCIAL DE FORMACIÓ  

(Ref.1701) 

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 90 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 Assessor/a Comercial de 
Formació.  En dependència del Responsable de Comercialització del Departament comercial, 
la persona seleccionada es responsabilitzarà de la gestió comercial dels cursos de formació 
contínua (màsters i postgraus) i desenvoluparà les següents funcions: 
 

Venda: 

- Assessoria (telefònica i/o presencial) del producte, d'acord amb les necessitats 
identificades. 

- Resolució de dubtes i objeccions a la venda, de cara a afavorir el tancament 

- Seguiment dels interessats. 

- Aconseguir els objectius de venda marcats pel Responsable. 

Informar: 

- Donar feedback del mercat a Màrqueting. 

- Característiques dels cursos i programes. 

- Tipologies de la metodologia de l’aprenentatge. 

- Valors del programa relacionats amb la ocupabilitat. 

 

Administratives: 

- Realitzar balanç de campanya. 

- Informar del procés de matrícula i acompanyar al client en els tràmits administratius. 

- Realitzar el seguiment dels pagaments. 



 

 

ES REQUEREIX: 

• Formació Universitària, batxillerat o similar. 

• Experiència mínima de dos anys en tasques comercials, preferentment en el sector serveis. 

• Experiència comercial en accions de telemàrqueting. 

• Valorable experiència comercial al sector de la formació. 

• Coneixements de telemàrqueting i/o gestió comercial. 

• Usuari de Ms Office (Word, Excel, etc.), correu electrònic i internet. 

• Domini de català i castellà, parlat i escrit.  

• Valorable domini de l’anglès, parlat i escrit. 

PERFIL: 

 

• Alta orientació al client i capacitat comercial. 

• Capacitat de comunicació i relacions interpersonals. 

• Orientació a resultats. Pro activitat i iniciativa. 

• Treball en equip. 

• Capacitat d’organització i planificació. 

• Capacitat de redacció. 

• Motivació pel sector de la formació contínua i l’àmbit de les organitzacions sense ànim de 
lucre. 

OFERIM: 

• Jornada completa, de 37,5 hores setmanals. 

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

• Retribució segons barem intern. 

• Data d’incorporació prevista: Immediata. 

 

Barcelona, 16 de juny de 2017 


