
 

 

Data Analyst/Manager & Key User CRM/ERP per a la Fundació 
Pasqual Maragall 

 
Context 

 

La Fundació Pasqual Maragall es va crear en 2008 amb la missió de promoure i desenvolupar 

recerca biomèdica d'excel·lència. La Fundació està totalment compromesa per a ser decisiva en 

la contribució de solucions globals al problema de la malaltia de l'Alzheimer i demències 

relacionades, així com per a sensibilitzar socialment per a aconseguir que els suports científics a 

aquests reptes aconsegueixin la prioritat adequada. La recerca de la Fundació es realitza en el 

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. A aquest efecte, la recerca 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 a aconseguir 

que, en un futur pròxim, existeixin moltes menys persones malaltes. 

 

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

econòmics provenen de donacions filantròpiques d'entitats i empreses, així com d'una extensa 

xarxa de més de 40.000 socis que contribueixen a finançar la recerca. El personal científic del 

centre de recerca també aconsegueix de manera competitiva ajudes i subvencions, principalment 

de fons europeus i fundacions internacionals. Per 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 que juntament 

amb el BBRC actualment suma més de 150 persones. L'equip científic està format per personal 

investigador i professionals de les àrees de la medicina, biologia, psicologia i infermeria, entre 

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. 

 

Descripció de la posició 
 
En aquest context, per a l'àrea de Sistemes de la Informació (IT) de la Fundació Pasqual Maragall, 

es convoca una posició, de Data Analyst/Manager & Key User CRM/ERP, amb el principal 

objectiu de donar suport i col·laborar amb l'equip de Captació de Fons de la Fundació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fpmaragall.org/
http://www.barcelonabeta.org/


 

La missió principal serà: 

 

 Supervisar les dades procedents de col·laboradors externs i la seva correcta integració 

en el sistema d'informació de la Fundació. 

 Persona focal en l'automatització de processos i integracions de Microsoft Dynamics 

NAV, centrat en l'àrea de captació: realitzar proves i validació de mòduls i circuits, suport 

tècnic i funcional a usuaris. 

 Contribuir en la programació de queries o desenvolupaments en SQL/macros per a 

automatitzar processos de l'àrea de captació de recursos. 

 Preparació de reports per a les diferents necessitats de l'àrea de captació de fons. 

 Analitzar tendències i comportaments dels reports generats i així proporcionar 

informació que permeti a l'organització prendre les millors decisions estratègiques. 

 Col·laboració juntament amb proveïdors a avaluar riscos, oportunitats, liderar models 

de predicció i anàlisi digital. 

Tasques principals 

Tasques principals en la Gestió de Dades 

 Supervisar les dades procedents de col·laboradors externs i garantir la correcta 

integració en el sistema d'informació de la Fundació: recepció de fitxers en diferents 

formats (.txt, .xls, …), transformació i neteja de dades, control del log d'errors i 
verificació de la correcta integritat de les dades. 

 Manteniment de la bbdd fent tasques de quality control, gestió de duplicats i 

donant suport als proveïdors en la creació de variables tant en Microsoft Dynamics 

NAV com en diferents portals web. 

 Key user dels diferents mòduls o aplicacions de l'àrea de captació. 

Tasques principals en el Desenvolupament del CRM/ERP 

 S'encarregarà de donar suport al departament de captació de fons en els 

projectes de desenvolupament i implementació de Microsoft Dynamics NAV o 

de la integració d'aquest amb altres plataformes (SMS, EventBrite): 

o anàlisi de requeriments 

o proves funcionals 

o formació a usuaris/clients 

o suport d'arrencada 

o suport i resolució d'incidències 

o optimització de processos 

 Analitzar, implementar i documentar millores de processos.



 

 
Tasques principals en l'Automatització processos 
 

 Contribuir en la programació de queries o desenvolupaments en SQL/macros per a 

automatitzar processos de l'àrea de captació de recursos. 

 

Tasques principals en l'Anàlisi 

 

 Identificar i analitzar les tendències globals del mercat extretes dels reports 

generats. 

 Analitzar els patrons de comportament dels col·laboradors i dissenyar models 

predictius. 

 Identificació de riscos i oportunitats que permetin a l'organització prendre la 

millor decisió. 

Tasques principals en el Desenvolupament del Business Intelligence 

 Creació, modificació i optimització de reports en Microsoft Power BI. 

Titulació i Experiència 
 

 Formació Professional Grau Superior en Desenvolupament d'Aplicacions 

Multiplataforma, Sistemes informàtics i xarxes, matemàtiques, estadística, enginyeria 

o ADE. 

 Valorable coneixement del llenguatge Transact SQL (consultes, procediments 

 emmagatzemats, guions, etc…) 
 Valorable coneixement de Microsoft Dynamics NAV a nivell d'usuari. 

 Valorable coneixement de Microsoft Power BI o altres programes similars. 

 Valorable coneixement de Python o altres programes similars. 

 Imprescindible domini de Paquet Office (Excel, Access). 

 

Aptituds personals 

 
 Capacitat de planificació, gestió organitzativa i treball per projectes. 

 Capacitat analítica. 

 Orientació a resultats i mètriques. 

 Habilitats per a 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. 

 Contracte d'obra i servei vinculat al projecte de desenvolupament de CRM. 

 Nivell salarial d'acord amb l'experiència aportada.



 

 

Per aplicar a la posició 
1. En un únic document pdf, 

o Carta d'interès justificant la motivació i experiència prèvia. (màx. 1 pàgina) 

o CV (màx. 2 pàgines). 

2. Indica on has visualitzat l’oferta publicada 

3. Remetre al correu electrònic: rh@fpmaragall.org 

o Assumpte: Data Analyst & Key User CRM 

     Data límit: 08/03/2021 

 
 

 

NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES: 

En compliment de la GDPR, l'informem que les seves dades personals seran custodiats per la 

Fundació Pasqual Maragall i la Barcelonaβeta Brain Research Center per a 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

