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Becari/a Junior Data Analyst per la Fundació Pasqual Maragall 

 
Context: 
La Fundació Pasqual Maragall es va crear al 2008 amb la missió de promoure i desenvolupar 

investigació biomèdica d’excel·lència. La Fundació està totalment compromesa per ser decisiva en la 
contribució de solucions globals al problema de la malaltia d’Alzheimer i demències relacionades, així 

com per sensibilitzar socialment per aconseguir que el suport científic a aquests reptes assoleixin la 

prioritat adequada. La investigació de la Fundació es realitza al Barcelonaßeta Brain Research Center 

(BBRC), centre de recerca constituït amb la participació de la Universitat Pompeu Fabra i "la Caixa". 

La visió de la Fundació Pasqual Maragall és aconseguir “Un futur sense Alzheimer”, en el marc d’un 
envelliment actiu i saludable que està associat a experiències positives i lliure de problemes i declivis 

cognitius. Amb aquesta finalitat, la investigació del BBRC es dirigeix a la prevenció primària i 

secundària de la malaltia d’Alzheimer, la qual cosa és possible gràcies a la participació de milers de 
persones que, de manera voluntària, contribueixen a uns estudis científics per aconseguir que, en un 

futur pròxim, existeixin moltes menys persones malaltes.  

Juntament amb la investigació en prevenció de l’Alzheimer s’estan desenvolupant altres projectes 
científics dirigits a comprendre millor els mecanismes de les memòries i les seves alteracions, i així 

aconseguir mètodes i tècniques per a la seva protecció, estímul i reparació. 

La Fundació Pasqual Maragall és una entitat privada sense finalitat de lucre. Els seus recursos 

econòmics provenen de donacions filantròpiques d’entitats i empreses, així com d’una extensa xarxa 
de més de 24.000 socis que contribueixen a finançar la investigació. El personal científic del centre 

de recerca també aconsegueix de manera competitiva ajuts i subvencions, principalment de fons 

europeus i fundacions internacionals. Para a més informació, visita les  nostres pàgines web: 

www.fpmaragall.org i www.barcelonabeta.org 

La Fundació Pasqual Maragall és una fundació jove, consolidada i en creixement. Juntament amb el 

BBRC, actualment suma més de 120 persones. L’equip científic està format per personal investigador 
i professionals de les àrees de la medicina, biologia, psicologia i infermeria, entre d’altres. També 
compta amb àrees transversals de manteniment, IT, finances, compres, recursos humans, 

comunicació i captació de fons. Tot en un entorn dinàmic, en el qual els reptes continus formen part 

de l’àmbit de treball de la Fundació. 

 

La Fundació Pasqual Maragall necessita incorporar un/a Becari/a en l'àrea de Direcció de Màrqueting 

i captació de fons per donar suport al nostre Data Analyst.  

  

 

 

 

http://www.fpmaragall.org/
http://www.barcelonabeta.org/
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Les seves principals funcions: 

L´estudiant donarà suport en les següents tasques:  

• Suport en el tractament de dades, manipulació i anàlisi d'informació relativa a col·laboradors i 

campanyes. 

 

• Realitzar treball de camp de manteniment i actualització de la base de dades, pel registre diari 

d'altes, baixes, gestió de devolucions, transaccions de col·laboradors i interaccions procedents dels 

informes de les campanyes en curs. 

 

• Registrarà, gravarà e identificarà els ingressos per donatius, transferències, TPV, canvis de 

compte, remeses, etc. 

 

• Monitoritzarà i registrarà les dades de captadors en el sistema per diferents canals. 

 

• Suport a la resolució d'incidències / consultes dels diferents canals de captació (F2F, 

telemarketing...). 

 

• Suport a les campanyes de captació i fidelització multicanal (descarregant fitxers, analitzant 
resultats, enviant emails, cartes, resolent incidències, entre d'altres) 

 

• Donarà suport al tractament de dades, control de qualitat, anàlisi, neteja de bases de dades i 

optimització de processos. 

 

• Utilitzarà les eines de captació i seguiment del departament (plataforma SMS, enviament 

enquestes, generació d'esdeveniments ...) 

 
Requisits: 
 

• Estar actualment estudiant per poder realitzar un conveni de col·laboració (Formació universitària 
en Màrqueting / ITM / Estadística.) Preferentment estudiant d’Economia i Administració i Direcció 

d´Empreses. 

 

• Domini de Paquet Office (Excel, Access, PowerPoint).  

 

• Valorable coneixement de llenguatge SQL 
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Competències Personals:  
 

• Capacitat de planificació, gestió organitzativa i treball per projectes.  
 

• Capacitat analítica.  
 

• Orientació a resultats i mètriques.  
 

• Habilitats per treballar en equip, iniciativa, pro activitat orientació al servei i capacitat de resolució. 

  

• Identificació amb la missió i objectius de la Fundació Pasqual Maragall. 
 
Característiques de la posició: 
 
• Incorporació immediata. 
 

• Horari: Preferència matins de 9h a 13h 

 

 Ajuda a l´estudiant  

 

 
Per aplicar a la posició:  
 
Enviar cv i carta de motivació al correu: rh@fpmaragall.org  

Assumpte: Becari/a Data Analyst  

 

Data Límit: 28/02/2019 

NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES: 

En compliment de la GDPR, li informem que les seves dades personals seran custodides per la 

Fundació Pasqual Maragall i la Barcelonaβeta Brain Research Center per gestionar el procés de 

selecció de l'oferta d'ocupació que ha sol·licitat. Una vegada completat el procés de selecció, 

les dades s'esborraran. 

Vostè té dret a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts en la Llei 

(EU) 2016/679, dirigits a la Fundació Pasqual Maragall i la Barcelonaβeta Brain Research 
Center: Carrer Wellington 30, 08005 Barcelona 

 

 

mailto:rh@fpmaragall.org
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