
Gestió de PERSONES   
 

 

A UManresa estem compromesos amb el desenvolupament del talent organitzacional i 

apostem per la formació contínua en cadascun dels nostres àmbits d’expertesa, volem seguir 

impulsant l’estratègia de formació i consultoria en l’àrea de salut. Per aquest motiu 

incrementem la nostra estructura organitzativa incorporant un/a  

Project Manager de formació en l’àmbit de Salut 

Què esperem de tu 

Que co-defineixis l’estratègia global i el plantejament de la proposta formativa en l’àmbit de 

la salut amb la finalitat de promoure la formació contínua de valor a les empreses del territori 

a nivell català, estatal i internacional (especialment a llatinoamèrica).  

   

Aquestes seran les teves responsabilitats  

- Interlocució amb empreses del sector salut territori per generar projectes de formació 

- Identificar necessitats formatives 

- Plantejar propostes d’inici a fi, actuant com a  consultor expert en formació i 

desenvolupament d’equips 

- Buscar recursos (seleccionar la millor metodologia, la planificació i organització de les 

accions formatives, equip docent, etc.) 

- Coordinar-se, en el marc dels acords estratègics d’UManresa, tant amb UCF com amb 

RECLA, per a l’impuls d’accions de formació contínua en l’àmbit de la salut.  

 

Per això és necessari que aportis 

- Formació: grau o llicenciatura preferentment en l’àmbit de les ciències de la salut. 

- Formació complementària: postgrau i/o màster en l’àmbit de la pedagogia, 

desenvolupament d’equips, gamificació, e-learning, etc.  

- Acreditar experiència en un departament de formació especialitzat dins una 

organització o que provinguis de l’àmbit de la consultoria formativa. 

- Coneixements: en l’àmbit  de salut, coneixements sobre la Gestió del model 

finançament de la formació contínua davant de la FUNDAE. Coneixements en el sector 

del servei per a l’ocupació (SOC). Aportar coneixements i novetats en l’àmbit de la 

formació i en la consultoria en l’àmbit de la salut . 

- Competències: creativitat, iniciativa, compromís, responsabilitat, habilitats socials i 

comunicatives, networking, pro activitat, lideratge de projectes. 

- Habilitats:  
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- Coneixements avançats en: consultoria de la formació, metodologies 

didàctiques, docència semipresencial i/o no presencial, domini d’eines 

ofimàtiques.  

- Excel·lent domini de l’expressió escrita i oral en català i castellà. 

- Habilitat en l’elaboració i seguiment de pressupostos 

 

T’incorporaràs 

- A una institució amb talent creatiu, innovador, corresponsable, d’esperit 

emprenedor i orientat a l’excel·lència. 

- Realitzant una jornada completa de 37,5h/setmanals, de dilluns a divendres. 

- Amb una proposta retributiva de salari fix + variable. 

- I tindràs oportunitats de desenvolupament professional. 

 

Si t’interessa formar part d’UManresa envia el teu C.V. amb escrit motivacional a 

gestiopersones@umanresa.cat  
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