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Direcció General de Mobile World Capital Barcelona 
 

Mobile World Capital Barcelona és una fundació publicoprivada que té com a objectiu contribuir al 
fet que el MWC Barcelona, que organitza la GSMA, es consolidi com l'esdeveniment tecnològic més 
rellevant del sector i deixi un llegat econòmic i social fruit de la capitalitat de les tecnologies mòbils, 
amb el seu focus principal a la ciutat de Barcelona, però alhora que estengui aquest llegat a 
Catalunya i a Espanya, mitjançant aliances complexes amb objectius aspiracionals. 

Actualment, la fundació compta amb quatre programes: 

 

• Comunicacions intel·ligents, amb Barcelona, Catalunya i Espanya com a laboratori de 
casos d'ús de serveis avançats de telecomunicacions (com ara el 5G, Wifi 6, satèl·lit, 
etc.). 

• Digital Future Society. Fer de la ciutat de Barcelona i del nostre país un referent en 
humanisme tecnològic i en drets digitals, mitjançant l'impuls d'iniciatives que promoguin 
la inclusió digital, per no deixar ningú enrere. 

• Barcelona Digital Talent. Alianza que contribueix a reduir el dèficit entre la demanda de 
talent digital i l'oferta en l'ecosistema de l'àrea metropolitana de Barcelona. 

• The Collider. Programa que afavoreix la transferència d'excel·lència científica al nostre 
país per crear noves empreses de valor i impacte combinant talent científic amb talent 
emprenedor (Deep Tech i Tech Transfer). 

 

La fundació disposa d'un pressupost anual d'aproximadament 20 M€, dels quals dedica prop del 
50 % a dinamitzar el MWC Barcelona i l'altre 50 % al llegat econòmic i social fruit de la capitalitat. 
Tenim un equip de 50 professionals. 

Necessitem l'experiència d'una persona que lideri i contribueixi a maximitzar el llegat, portant 
l'organització a un nou estadi d'impacte econòmic i social. 

 

Quines seran les responsabilitats de la posició? 

• Anticipar tendències i oportunitats per maximitzar el llegat en l'ecosistema i promoure un 
pla estratègic amb programes sota l'aprovació i la revisió periòdica del Patronat (que actua 
com a junta de socis) i la Comissió Executiva (que actua com a Consell d'Administració), 
amb focus en iniciatives no cobertes en l'ecosistema. 

• Promoure col·laboracions i aliances amb entitats públiques i privades que contribueixin a 
maximitzar els ingressos i el llegat, gestionant de manera eficient el compte de resultats, 
amb un objectiu de tancament anual amb superàvit. 

• Compartir una visió estratègica aspiracional, que afavoreixi l'atracció de talent, creant un 
clima i una cultura positius per al desenvolupament de l'equip, renovant i mantenint la 
certificació com a Best Place to Work. 

• Donar directrius, delegar i empoderar els equips per obtenir-ne el màxim potencial. 

• Vetllar pel compliment dels processos de contractació, transparència i compliance. 

• Comunicar de manera efectiva internament i externament els èxits de l'organització, amb 
una orientació a indicadors d'impacte (KPI), més enllà dels d'activitat. 

• Representar la fundació en actes, convenis i contractes amb tercers. 

• Coordinar i dinamitzar el comitè de direcció de la fundació. 

• Gestionar amb serenitat sota entorns d'incertesa i promoure la flexibilitat organitzativa 
quan calgui. 
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Perfil professional 
 

• Amb titulació acadèmica superior. Es valorarà un MBA, PDD, PDG o semblant. 

• Nivell excel·lent de CASTELLÀ i CATALÀ, i nivell alt d'ANGLÈS. 

• Coneixement del món tecnològic i el seu sistema de talent, i l'ecosistema relacional de 
Barcelona. 

• Amb capacitat de visió i conceptualització estratègica, idealment amb un gir de 
màrqueting i comunicació social, més que no pas de producte. 

• Experiència sòlida de gestió, amb capacitat per gestionar un marc de confiança i 
complicitat amb totes les administracions, de manera totalment neutral i independent. 

• Més de 10 anys d'experiència en companyies preferentment multinacionals i bones 
escoles de gestió o experiència equivalent al sector públic i publicoprivat. 

• Habituat al treball amb eines modernes i sistemes analítics de gestió, etc., i amb capacitat 
demostrada perquè els seus equips s'adhereixin a aquests sistemes de treball. 

• Amb experiència internacional, perquè hagi viscut o treballat fora o perquè hagi tingut 
missions i experiències molt vinculades a l'expansió internacional d'empreses rellevants. 

• Amb experiència de gestió i amb una visió econòmica i de negoci raonable en tot allò 
que escomet. Amb sensibilitat sobre la inversió i el retorn necessari. 

 

Característiques personals 
 

• Capacitat i mentalitat estratègica per fixar el rumb de l'organització a mig termini i traduir 
la visió estratègica en plans operatius, així com alta capacitat operativa per enfocar la 
fundació a obtenir resultats concrets i mantenir el focus, alineant els recursos amb el pla 
operatiu de la fundació. 

• Capacitat relacional per poder entaular diàleg fluid i informar els diferents patrons de la 
fundació directament, incloent-hi el màxim nivell representat, així com mantenir una 
interlocució fluida i coordinada amb patrons i stakeholders de la Fundació. 

• Habilitats polítiques i de relacions interpersonals a alt nivell: que sigui capaç de generar 
relacions de confiança, amb serietat, confiabilitat i solidesa, ancorades en la capacitat 
d'escoltar, empatitzar i connectar, amb diplomàcia i capacitat d'influència, per trobar els 
punts comuns i el punt òptim en la satisfacció de les parts. 

• Capacitat de síntesi i de consensos per establir terreny comú entre les diferents 
necessitats i prioritats que expressen de vegades els patrons, així com capacitat 
operativa per mantenir el rumb fixat al full de ruta de la fundació. 

• Visió i trajectòria professional i/o acadèmica internacional, i coneixement de l'anglès, atès 
que una de les relacions principals és amb GSMA, propietària de l'esdeveniment 
MWCongress. 

• Lideratge integral: direcció, desenvolupament i motivació dels equips. Capacitat de 
liderar els altres i de liderar-se a si mateix (influència, ascendència, autocontrol). 

• Experiència en comunicació i en relació amb mitjans de comunicació (portaveu) i 
esdeveniments (jornades i congressos com a conferenciant). 

• Habilitats comercials i capacitat per dirigir un equip de gestió de projectes, desenvolupar-
lo, exigir-li rendiment i fer que sigui un grup d'excel·lència en la consecució de resultats, 
a curt, mitjà i llarg termini. No es busca algú que vulgui guanyar avui a qualsevol preu, 
sinó que sigui capaç de generar i mantenir relacions de confiança amb els patrons i la 
resta de stakeholders, i amb la ciutat i el país en general. 
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• Visió tàctica i planificació: conciliació entre el curt termini (obtenció de resultats, 
monitorització i millora contínua) i llarg termini (escolta els patrons i la societat en 
general), i és capaç de facilitar una adaptació àgil de la companyia. 

• Amb habilitats de gestió de projectes per tal de monitoritzar-ne la correcta execució. 

• Capacitat de presa de decisions, amb iniciativa i personalitat, però amb sentit comú i 
habilitat per combinar empenta i temprança. 

• Caràcter emprenedor. S'espera que aquesta persona aporti idees noves, que vagi per 
endavant, que proposi de manera proactiva i constructiva. En aquest sentit, no només 
serà un pensador i ideòleg, sinó que aportarà iniciativa, capacitat de gestió i orientació a 
resultats. Que representi un motor de canvi i millora contínua, capaç d'impulsar l'activitat 
de la fundació per assolir les metes plantejades. 

• Que sigui una persona complidora, executiva i que faci que les coses passin. Capaç 
també de dur a terme i fer decisions o iniciatives que li són proposades. 

• Capacitat per actuar en transversal. Aportar permeabilitat a les comunicacions i un treball 
col·laboratiu amb altres organismes i estaments del país. 

• Necessitem una persona amb alt grau de responsabilitat, serietat, integritat, lleialtat al 
projecte, amb elevada capacitat de treball i que se senti motivada per una posició que 
requereix un compromís extra i una dedicació plena (capaç d'«arromangar-se» sempre 
que calgui). 

 

Es valorarà especialment: 
 

• Experiència en sector públic (contractació i processos). 

• Habilitats comercials i ampli networking per contribuir al creixement d'ingressos a 
l'organització. 

• Experiència internacional (formativa, laboral, relacional). 

• Capacitat de lideratge i gestió d'equips directius demostrada. 

 

Mètode d'avaluació: 

 

• Entrevistes amb executius de l'empresa de selecció (Seeliger y Conde). 

• Entrevistes amb els membres de la Comissió Executiva de la Fundació. 

 

Paquet MWCB: 
 

MWCapital proporcionarà un salari competitiu, juntament amb un entorn de treball de primera 

classe i accés a tots els recursos i beneficis de la fundació. 

 

Interessats/ades: 
 

Envieu el CV a mail.bcn@syc.es amb la REF CEO MWCB. 

mailto:mail.bcn@syc.es
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