
      

 

Projecte In Company de  

Certificació Financera per a  

EJECUTIUS/VES JUNIOR 

(recent Graduats/des) 

 

Aquest és un PROCÈS DE SELECCIÓ EXCLUSIU de DUES SETMANES per a incorporar 4 recent Graduats/des, que 
tinguin passió pel món de les finances i que vulguin desenvolupar-se en una gran multinacional. 

T'incorporaràs a un Pla Formatiu Específic dedicat a crear un equip d'ASSESSORS/ES FINANCERS/ES JUNIOR a 
nivell nacional, que tindran un pla de carrera definit per a formar-se en totes les matèries, habilitats i 
competències necessàries per a assumir responsabilitats estratègiques en la Companyia de cara a futur. 

Aquest Pla Formatiu Específic inclou: 

 Obtenció de la CERTIFICACIÓ FINANCERA de la normativa MIFID II. 

 Obtenció de la CERTIFICACIÓ ASSEGURADORA. 

 Coneixement i participació en el Pla Estratègic Comercial de la Companyia. 

 Adquisició de la metodologia comercial i desenvolupament de les habilitats requerides. 

Si t’adaptes al perfil requerit hauràs de realitzar una entrevista personal i proves psicotècniques, 

Posteriorment, i si superes aquesta fase de selecció inicial, participaràs en Assessment amb tots/es els 
candidats/tes preseleccionats a nivell nacional, que servirà per prendre la decisió definitiva d'incorporacions. 

 

LES CONDICIONS DEL PRIMER ANY: 

T’incorporaràs al nostre equip amb un contracte en pràctiques i un cop superat, inici del Pla de Carrera de la 
Companyia amb contracte indefinit. 

En aquest període de pràctiques, el salari inicial és de 16.030 € b/any + variable de 5.000 € + complement per 
desplaçament.  

Horari de referència: dilluns a dijous de 09.00H a 14.00H y de 16.00H a 19.00H i divendres jornada intensiva 
de matí. 

 

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ EN LA SELECCIÓ: 

 GANES, MOTIVACIÓ, COMPROMÍS I AMBICIÓ! 

 PASSIÓ pel món de les Finances. 

 Grau de FP DUAL – Administració i Finances 

 Coneixement avançat d'eines ofimàtiques. 

 Que gaudeixis en el tracte amb el client i que estiguis orientat a la consecució de resultats. 

 Que tinguis possibilitat de fer un contracte de pràctiques. 

 Anglès B1/B2 

Si et veus treballant amb nosaltres i formant part de la família MAPFRE, envia’ns el teu currículum!! 


