
	

OFERTA DE FEINA 
 

Datahack, escola de formació digital amb oficines a Madrid i Bilbao. Experts en Big Data & 

Analytics. Datahack ha desenvolupat un Programa accelerat de formació i selecció de tècnics 

en Big Data i Analytics, amb un enfocament 100% pràctic, impartit presencialment en 

modalitats Intensive i Executive. Dirigit a perfils tècnics per a la seva inserció laboral en 

empreses i consultores de primer nivell i aprofitar les oportunitats que ofereix el mercat Big 

Data.  
	
	
	
Eurecat en col·laboració amb Datahack, escola de formació digital, experts 
en Big Data & Analytics, desitja incorporar: 
	

BUSINESS DEVELOPER FORMACIÓ (Mitja jornada o freelance) 
	
	
Si el teu perfil professional s'ajusta a la descripció del lloc de treball, et convidem a que ens 
facis arribar el teu CV al departament de Recursos Humans: jobs@eurecat.org, indicant 
en la teva sol·licitud la referència: UCFOR-DTH-18  

	
	
FUNCIONS I RESPONSABILITATS DEL LLOC DE TREBALL: 
 

- Promocionar i desenvolupar la cartera de clients de l'escola, impulsant el creixement 
dels ingressos. 

- Col·laborar en la definició i execució del Pla Comercial, aconseguint els objectius de 
xifres de negoci marcats i captació de nous clients. 

- Proposar i organitzar jornades, participar en fires, altres actes divulgatius i 
promocionals de les activitats de formació. 

- Seguiment de l'activitat i difusió del centre en xarxes socials. 
	

FORMACIÓ: 
 

- Formació tècnica en enginyeria o en màrqueting i/o vendes 
 
EXPERIÈNCIA I CONEIXEMENTS: 

  
- Imprescindible un alt coneixement del sector formatiu en general, en particular a 

Catalunya i resta d'Espanya. Valorable coneixement del sector digital. 
- Es valorarà experiència en activitats relacionades amb la formació tècnica. 
- Coneixement tecnològic general: Big Data, programació, bases de dades, sistemes 

operatius 
- Es valorarà la seva cartera de contactes per a la funció encomanada. 

 
   Idiomes: 

- Anglès, Castellà, Català: Alt (imprescindible) 
 

Altres:  
- Vehicle propi 
- Disponibilitat: mitja jornada 
- Possibilitat de col·laboració com a freelance 

 
 


