
 
 
 
 

               
 

Busquem Project Manager en comunicació i aigua junior pel CWP. T’interessa? 

Busquem un perfil dinàmic, responsable, amb elevada capacitat d’organització, que vol treballar en 

equip i interessat en un sector clau en el futur com en el de l’aigua i promovem la innovació i la 

internacionalització el sector. El clúster de l’aigua de Catalunya busquem un Project Manager 

especialitzat en l’àmbit de la comunicació per incorporar al nostre equip per portar temes de 

comunicació, gestió i suport en projectes del CWP. 

El CATALAN WATER PARTNERSHIP és el clúster d’aigua de Catalunya, més de 100 empreses i centres 

tecnològics i de recerca treballem per impulsar la competitivitat, la innovació i la internacionalització 

del sector. L’ús sostenible de l’aigua a Catalunya és un sector rellevant, amb més de 400 companyies, 

4.400M€, més d’un 50% de les quals són exportadores i representa un 2,2% del PIB de Catalunya. El 

CWP organitzem missions internacionals, promovem projectes d’R+D, jornades i sessions sobre 

negoci, tendències, tecnologia, màrqueting i activitats que permetin connectar tot el potencial del 

sector I projectar-nos internacionalment. En els darrers 10 anys hem mobilitzat més de 10,6M€ en 

més de 70 projectes pel sector i tenim en curs vuit projectes europeus H2020 que estaran vigents en 

els propers anys. Forma part d’una associació dinàmica i creativa que vol incorporar talent. 

 
 
Project manager en comunicació i aigua 

El candidat ha de complir les següents condicions: 

1. Tenir menys de 30 anys. 
2. Estar inscrit/a al SOC com a demandat d’ocupació (DONO). 
3. Estar inscrit/a al Programa de Garantia Juvenil. La Garantia Juvenil és una 

iniciativa europea d'ocupació per reduir l'atur juvenil. 

4. Estar en possessió d’un títol universitari  

 
Descripció del lloc de feina. Project Manager: 
 

• Comunicació i gestió de projectes d’R+D i de desenvolupament de negoci amb participació 
de diversos associats. 

• Participació en projectes europeus, preparació de propostes, execució de tasques de 
justificació, disseminació i replicabilitat de projectes en contacte amb tecnologies de l’aigua. 

• Justificació de documentació per projectes d’R+D, de millora competitiva, missions 
internacionals i projectes de millora competitiva. 

• Preparar documentació tècnica relacionada amb mercats d’interès pels socis del CWP, del 
sector i d’oportunitats comercials pels socis. 

• Participar en  esdeveniments i activitats pels socis del CWP (realitzem més de 20 actes 
anuals) 

• Donar suport a la gestió de projectes en convocatòries europees (H2020), estatals i catalanes 
en les àrees més relacionades amb la gestió i la comunicació: econòmica, justificació i 
seguiment de l’execució amb els socis participants en el projectes. 

• Donar suport a la gestió interna dels projectes 
 

Competències clau:   
• Elevada capacitat organitzativa 

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/cercar-feina/demanda-docupacio/inscripcio-com-a-demandant-docupacio/
http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/apunta-thi/


 
 
 
 

               
 

• Pluriactivitat i dinamisme 
• Gestió de projectes 
• Coneixement de xarxes socials professionals 
• Expressió escrita 
• Pro activitat 
• Habilitats comunicatives 
• Capacitat de treball en equip 
• Creativitat 
• Autogestió 
• Adaptabilitat 
• Empatia i capacitat de treballar de cara al públic 
 

 

Requisits mínims: 
• Graus, Llicenciatures relacionades amb el sector de l’aigua o bé amb àrees de de 

comunicació. Molt valorable si es disposa de formació, experiència o coneixements en els 
dos àmbits. 

• Idiomes: català, castellà i nivell alt d’anglès tant escrit com parlat 

• Coneixement avançat de les principals eines d’ofimàtica (Word, Excel, Power Point). Es 
valora coneixement en plataformes com Teams. 

 
 

Condicions contractuals: 
• Incorporació immediata 
• Contracte de sis mesos 
• Jornada completa 
• Lloc de feina: Girona, amb opció de teletreball alguns dies a la setmana. 
 

Què t’oferim? 

Conèixer l’ecosistema d’innovació català, el món dels clústers, experiència real i possibilitats 

d’aprendre amb un equip dinàmic i d’alt rendiment. Volem que contribueixis a seguir creixent amb 

nous associats, projectes i reptes en un dels sectors de més creixement al món com el de l’ús 

sostenible de l’aigua. Interacció amb empreses petites i mitjanes, amb emprenedors, multinacionals 

i centres de recerca i tecnològics punters a Catalunya, així com associacions i entitats de l’aigua a tot 

el món. Esperem de tu proactivitat, dinamisme i capacitat de control en la gestió perquè puguis 

responsabilitzar-te de tasques de suport tècnic i comunicació. 

Si creus que ets la persona que estem buscant envia’ns el teu currículum a través d’aquest formulari: 

https://forms.office.com/r/swwfPi9rcg 

 

 

 

https://forms.office.com/r/swwfPi9rcg

