Contact
www.linkedin.com/in/lluispalleja
(LinkedIn)
www.concentradospalleja.com
(Company)
blog.concentradospalleja.com
(Blog)
blog.educareus.info/ (Personal)

Top Skills
Estrategia empresarial
Social Media
Espíritu empresarial

Languages
Inglés (Full Professional)
Francés (Limited Working)
Español (Native or Bilingual)

Certifications
UniMOOC aemprende
Analitica web
Curso de Productividad Personal en
la Era Digital
Curso E-Commerce
Curso de Transformación digital para
el empleo

Publications
blog.educareus.info

Lluís Pallejà

Coordinador d'equip en Confederació d'Associacions Veïnals de
Catalunya
Tarragona Area, Spain

Summary
1. Estrategic
2. Individualitzador
3. Sociable
4. Comunicador
5. Activador
He estat al capdavant de la empresa familiar més de 20 anys, i
després d’aquesta etapa, i abans de quedar encasellat he decidit
complementar professional i laboralment la part social del meu
currículum.
A la feina, he estat al capdavant d’una plantilla de fins a 7 persones,
incloent personal de producció i administratiu, i en la coordinació del
TEDxReus i el #trinxat des de fa mes de 6 anys he format part d’un
equip de treball capaç de anar creixent i millorant en cada edició,
en ambdós esdeveniments he estat l’encarregat de organitzar i
gestionar la comunicació interna i a les xarxes, i la estratègia digital,
incloent perfils de Facebook, Twitter i Instagram.
Tinc experiència en l’ús d’aplicacions informàtiques, ofimàtiques tant
de programari lliura com propietari, tant per Windows com Mac, i en
xarxa, ERP i CRM, gestors documentals i software de màrqueting
per correu electrònic.
He estat membre de diverses actuacions per la promoció de la
Innovació, especialment en l’àmbit educatiu i empresarial.
Diuen de mi que tinc:
Capacitat d’abstracció.
Capacitat d’anàlisis profund.
Capacitat d’observació transversal.
Capacitat de síntesis. (amb dificultat per sintetitzar els missatges)
Capacitat d’argumentació.
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Visió disruptiva.
Autoconfiança.
El meu perfil BASADUR em situa a la banda dels generadors i
conceptualitzàdors amb igual força en ambdues capacitats.
El meu perfil d’autopercepció BELBIN de treball en equip, emfatitza:
l’acció cerebral, creativa i generador de idees, la facilitat per
la recercar de recursos, i la capacitat de coordinar i delegar
acertivament.
Segons el test GALLUP CliftonsStrenghts de fortaleses, les cinc
que predominen en la meva personalitat i aptituds son: Estratègia,
Individualització, Sociable, Comunicador i Activador.

Experience
Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya
Coordinador d'equip
February 2019 - Present
Reus

Coordinador d'equip, projecte A-Porta, Picaportes al barri Horts de Miró

Lluís Pallejà
Recerca activa de noves oportunitats
March 2018 - Present
Reus

Concentrats Palleja, S.L.
Administrador

January 2009 - March 2018 (9 years 3 months)
Planifico - Establezco los objetivos organizacionales, las metas y politicas en
las que la empresa se rige.
Organizo - defino de que manera la empresa se prepara y enfreta a los
proyectos en que esta participa, establezco quienes son los responsables y
quienes poseen la autoridad para llevar a cabo los proyectos.
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Dirijo - Emparejo objetivos empresariales con objetivos de las personas, para
lograr conseguir motivacion, participacion y implicacion de los empleados de
la empresa.
Controlo - Verifico que los parametros fijados se esten cumpliendo, y los
corrijo o modifico en relacion a las desviaciones del plan que pueden afectar a
la obtencion de los objetivos y buena finalizacion de los proyectos.

Concentrados Palleja, SL
Adjunto a Direccion

January 2000 - December 2008 (9 years)
Aprender, Desaprender, Enfocar y Reenfocar, Determinar Objetivos.

Education
Institut Gabriel Ferrater
2BUP, B.U.P. · (1988 - 1992)
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