
 
 

RESPONSABLE D’ADMINISTRACIÓ DELS PROGRAMES ESPECÍFICS PER A ESTUDIANTS INTERNACIONALS – STUDY ABROAD 
 

Depenent de la Direcció dels Programes Específics per a Estudiants Internacionals –Study Abroad, i de la Direcció de Serveis 
Docents de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, haurà de dirigir els processos de l’administració d’aquests programes.  
 

Funcions principals: 

• Dirigir els processos de l’administració dels Programes Específics per a Estudiants Internacionals –Study Abroad.   

• Proposar normes i procediments en la gestió dels processos relacionats amb el seu àmbit.  

• Dirigir l’equip humà assignat. 

• Donar suport i assessorament als usuaris interns i externs.+ 

Requisits: 

Formació: 

• Titulació de grau 

Altres Coneixements: 

• Català i castellà: equivalent a nivell C2 del MECR 

• Llengües estrangeres:  
o Anglès: nivell C2 del MECR 
o Es valorarà el coneixement d’altres llengües, preferentment francès i alemany 

• Coneixements avançats de les eines ofimàtiques 

• Coneixement del món universitari internacional 

Experiència:  

• En gestió d’equips, mínim 2 anys 

• En gestió de processos internacionals  
 

Competències personals:  

• Capacitat d’organització, de planificació i organització d’equips 

• Proactivitat en el lloc de treball. 

• Orientació a l’usuari 

• Flexibilitat i capacitat d’adaptació al canvi 

• Capacitat de resolució de problemes 

• Capacitat de lideratge i recursos relacionals 

• Capacitat de comunicació en entorns multiculturals 
 
Dedicació i contraprestacions: 

• Contracte laboral temporal de 6 mesos 

• Jornada completa (38 hores setmanals) en horari de dilluns a dijous de 9 a 14 i de 15 a 18 hores i els divendres de 9 a 15 

hores. 

• Retribució: 32.000 € bruts anuals+ objectius vinculats al seu assoliment 

• Lloc de treball: Barcelona 

 
Sol·licituds: 

Les sol·licituds s’han d’enviar abans del dia 31 de maig de 2021 adjuntant un Currículum Vitae en format PDF a l’adreça 
seleccio@fundaciouab.cat, especificant la referència: RESPONSABLE D’ADMINISTRACIÓ DELS PROGRAMES ESPECÍFICS PER A 
ESTUDIANTS INTERNACIONALS – STUDY ABROAD  

mailto:seleccio@fundaciouab.cat

