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EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 
 
Ajuntament de Girona. (Maig 2018 – Actualitat)  
Administratiu del Grup Municipal de Junts per Catalunya - Girona 

Desenvolupament de tasques administratives en l’entorn del Grup Municipal 
Disseny i creació de material de difusió del grup municipal i la formació 
Gestió de Xarxes Socials 
Coordinació i comunicació en l’entorn de la formació en l’àmbit municipal 

 
Frigorífics de l'Empordà S.A. (Setembre 2011 – Març 2018)  
Administratiu departament d’exportació 

Gestió i administració de comandes internacionals 
- Contractació de transport de gran volum com contenidors, camions etc.…  
- Logística entre magatzem i transport 
- Realització de la documentació necessària per l’exportació (Cert. Origen, Veterinaris, CMR , etc.…) 
- Gestió de postvenda (control de cobraments, realització de documentació posterior etc.…) 

Gestió i administració de comandes nacionals 
- Logística de la venda 
- Gestió de postvenda (control de cobraments, realització de documentació posterior) 

 
ING Nationale-Nederlanden (Gener 2010 - Agost 2011) 
Gestor Comercial 

Venta i gestió de productes financers i d'assegurances. 
Assessorament als clients en la postvenda 

 
Caixa Sabadell (Juny - Setembre 2009) 
Comercial i Administratiu 

Atenció al client i Administració de comptes 
Activitat comercial (venda d’assegurances* , productes d’actiu i passiu) 
*Curs d’assegurances de l’empresa Zurich 

 
Caixa Catalunya (ETT) (Gener - Setembre 2008) 
Comercial i Administratiu 

Atenció al client i Administració de comptes  
Activitat comercial (venda d’assegurances, productes financers etc...) 

 
FORMACIÓ I CONEIXEMENTS: 
 

ACADÈMICA 
 
Transparència i bon govern  
Centre: Programes Oberts de la Universitat Oberta de Catalunya 
Any de titulació: 2018 
 
Polítiques transversals de gènere en el món local 
Centre: Programes Oberts de la Universitat Oberta de Catalunya 
Any de titulació: 2018 
 
Grau en Administració i direcció d’Empreses  
Centre: Universitat Oberta de Catalunya 
Any de titulació: En curs (finalització prevista 2020) 
  
Batxillerat esp. Salut 
Centre: IES Marius Torres (Lleida) 
Any de titulació: 2005 
 
INFORMÀTICA 
 
• Certificat d'acreditació de competències en tecnologies de la 

informació i la comunicació (ACTIC) 
• Paquet d’ofimàtica "MS Office" (Word, Excel, Access i Power Point) 
• Eines de disseny, creació i maquetació de cartellería, vídeos i 

fotografia (Adobe After Effects, Premiere Pro, Ilustrator, InDesign)  
• Utilització del programa comptable ROSS 
 

NO REGLADA 
 
Curs d’Anglès B1 
Centre: CES Leeds (Anglaterra) 
Objectius: Pràctica de la llengua anglesa en format immersiu. 
Any de la formació: 2018 
 
Operacions triangulars 
Centre: Cambra de comerç de Girona 
Objectius: Conèixer l’operativa i processos duaners, gestionant operacions 
triangulars, per tal de poder reduir els costos, i augmentar la seguretat 
d’una exportació. 
Any de la formació: 2017 
 
Gestió duanera a la pràctica 
Centre: Cambra de comerç de Girona 
Objectius: Desenvolupar en quins aspectes influeix el nou codi duaner 
comunitari, envers les empreses exportadores 
Any de la formació: 2017 
 
Curso CEXGAN 2.0. 
Centre: Ministerio de Agricultura (Barcelona) 
Objectius: Coneixement de tota l’operativa per la presentació i gestió de 
certificats oficials per l’exportació de productes alimentaris, mitjançant la 
plataforma CEXGAN 2.0 
Any de la formació: 2017 

 
IDIOMES 
 

Idioma Parlat Escrit Entès Certificat Matern 
CATALÀ Molt alt Molt alt Molt alt Nivell C Si 

CASTELLÀ Alt Alt Alt - No 
ANGLÉS Mitjà Mitjà Mitjà - No 

 


