CURRICULUM VITAE
Laura Sallent Cucurella
Data de naixement: 18 de febrer de 1988
Adreça: C/ Riera de Sant Miquel nº5 1-1.
08006 BARCELONA
Mòbil: 615855514
E-mail: laurasallent@hotmail.com
Linked In:
https://www.linkedin.com/pub/laura-sallent/40/292/251

DADES ACADÈMIQUES:
-

Primària, primer i segon cicle d’ESO i Batxillerat – Escola AULA Europea, Barcelona.
Llicenciada en Economia – Universitat Pompeu Fabra, Barcelona (2006-2010) – Nota mitja: 7,47.
Llicenciada en Administració i direcció d’Empreses – Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. (20062011) – Nota mitja: 7,52.

DADES PROFESSIONALS:
-

Consultora de transmissions i compravenda d’empreses – Centre de Reempresa de Catalunya,
Patronal Cecot – Barcelona (30/9/2011 - Actualitat).
Tasques:
- Analista de projectes de compra i venda: Assessorament en proposta de cessió i proposta de
compra, valoració empreses, negociació, aspectes legals i fiscals de la transmissió.
- Disseny i seguiment d’objectius des de la Seu Central a totes les delegacions.
- Responsable de seguiment i control del departament comercial.
- Supervisió, implantació i desenvolupament de CRM de gestió.
- Professora; formació per a compradors, venedors i consultors de la transmissió d’empreses.
- Seguiment convenis de col·laboració, relacions amb entitats adherides.
- Assistència i suport telemàtic a consultors de delegacions col·laboradores arreu de Catalunya i
Espanya.

-

Analista i consultora – Odgers Berndtson –Barcelona (1/7/2011-1/9/2011). Consultoria estratègica i
de negoci.

-

Professora de macroeconomia – Centre de Tècniques i Estudis Científics – Barcelona (1/1/2011 –
30/04/2011)

-

Administrativa comptable (gestió de cobraments, facturació i comptabilitat) – Impactmedia –
Barcelona (1/9/2010 - 31/12/2010).

-

Promotora comercial – Eurovendex – Barcelona (Eventual 2009).

-

Analista sector gas – Byron&Talent – Barcelona (Juliol 2009).

-

Caixera i administrativa bancària – Caixa Laietana – Barcelona (juliol 2007- octubre 2007).

-

Assistent del director comercial - Quantum Sails, Toni Tió – Campionat del món d’Optimist Workum (Holanda, estiu 2006).

-

Assistent del director comercial - Quantum Sails, Toni Tió – Campionat del món d’Optimist Silvaplana (Suïssa, estiu 2005).

-

Promotora de publicitat – Revista d’oci SalirSalir – Barcelona (novembre 2004).

IDIOMES:
-

Castellà – matern.
Català – matern.
Francès – Molt bo (Diplôme d’études en langue française (DELF)).
Anglès – Molt bo (FIRST CERTIFICATE ).

Cursos i altres coneixements:
- Membre de la comissió de valoració d’empreses de l’ACCID – Col·legi d’Economistes (març
2016 - actualitat)
-

Negociación exitosa: Estrategias y habilidades esenciales – Universitat de Michigan (curs a
distància) (Març 2016 - Cursant)

-

Seminari Persiguiendo tus sueños – Inti Training & Coaching (Gener 2016)

-

External growth by adquisition – TRANSEO ASBL (Brussel·les, Bèlgica) (Desembre 2015)

-

Excel avançat - Professional Training (novembre 2015)

-

Word Avançat - Professional Training (novembre 2015)

-

Xarxes socials per a empresa: Wordpress, Facebook, Twitter i Linked In - Fundació Privada per
a la Promoció de l’Autoocupació a Catalunya (Cp’ac) (octubre 2015)

-

L’art de la presentació - Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació a Catalunya (Cp’ac)
(octubre 2015)

-

Negotiation working group – TRANSEO ASBL (Liège, Bèlgica) (Maig 2015)

-

Cita amb les teves metes: eliminació de creences limitants, assoliment d’objectius – Caminando
sobre brasas (febrer 2015)

-

Psicologia del canvi, jornada de treball en equip – Caminando sobre brasas (gener 2015)

-

Formació en Windows 8.1 i Office 365 – Professional Training (agost 2014)

-

Valoració d’empreses – Xavier Puig (juny 2014)

-

Cicle de compravenda d’empreses: Valoració empresarial, aspectes legals de la transmissió i
pràctica negociadora – Col·legi d’Economistes (febrer-juny 2014)

-

Seminari Com negociar en contextos difícils – Mónica Mendoza – Fundació Cecot Formació
(novembre 2013)

-

Redacció i disseny de contractes de compravenda – Fundació Privada per a la Promoció de
l’Autoocupació a Catalunya (Cp’ac) (setembre 2013)

-

Coaching organitzacional – Núria Sanchez - Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació
a Catalunya (Cp’ac) (juny 2013)

-

Formació en Nous Dissenys de Models de Negoci: Lean Startup – Joan Carles Martínez (juny
2013)

-

Formació en disseny i funcionament de CRM Microsoft Dynamics – Fundació Cecot Innovació
(novembre 2012)

-

Curs de Valoració i compravenda d’Empreses – Oriol Amat – Fundació Cecot Formació (juny
2012)

-

Formació en entorns Social Media – Fundació Cecot Formació (2011)

-

Assistència al Salon des Entrepreneurs – París, França (2012-2013)

-

Assistència a la Nit de l’Empresari – Patronal Cecot (2011-2015)

-

Curs de Grafopsicologia – Ajuntament de Barcelona (2014)

-

Stage de dos mesos al New York City, estudis en Embassy CES (2005)

-

Campus de llengües a Suïssa i França (estius 1997-2004)

-

Informàtica: Coneixements elevats del paquet office, Internet i altres programes especialitzats
(Contaplus, Stata, Turbo Pascal, Corel, etc.)

Ponències i formacions impartides:
-

“La Reempresa, un nou model d’emprenedoria” – Formació relativa a la compravenda d’empreses
per a tècnics del Servei d’Ocupació de Catalunya (febrer 2016)

-

“Curs de valoració d’empreses” – Formació a distància, basada en 6 vídeos i exàmens online:
Introducció a la valoració d’empreses; Els mètodes estàtics per comptabilitat; Els mètodes mixtes; Els
mètodes de múltiples; Els mètodes de descompte de fluxos de caixa lliure; Exemples. Formació
dirigida a consultors, tècnics, compradors i venedors del servei de Reempresa i Trasmisión de
Empresas (maig 2015-setembre2015).

-

“Quant val la meva empresa?” amb Javier Gómez Biscarri – Saló Biz Barcelona 2015.
https://www.youtube.com/watch?v=lLifGmtapGM

-

“Reemprendre en 5 passos” – Saló Biz Barcelona 2014

-

Ponent en el Valuation Working Group de TRANSEO – Brussel·les febrer 2014

-

“Reempresa, un nou model d’emprenedoria” - Col·legi de Graduats Socials (novembre 2014)

-

“No crees tu empresa, ¡Reemprendela!” – Ponència sobre la compraventa d’empreses i la
implantació del Centre de Reempresa en el territori català - 15 de novembre de 2012, Dia de la
persona emprenedora, València.

-

“Taller de formació de Reempresa per a reemprenedors” – Curs de compravenda d’empreses per
a compradors (2011- actualitat)

-

“Taller de formació de Reempresa per a cedents” – Curs de compravenda d’empreses per
venedors. (2011 – actualitat).

Aparicions en mitjans de comunicació:
-

Des de discoteques a forns de pa acollits al Reempresa –La Xarxa Comunicació Local
http://www.laxarxa.com/actualitat/societat/noticia/des-de-discoteques-a-forns-de-pa-acollits-alreempresa

-

Entrevista en directe Saló Biz Barcelona 2014 - Radio Nacional d’Espanya (minut 10.05):
http://mvod1.akcdn.rtve.es/resources/TE_SDIRE40/mp3/6/9/1401895093196.mp3

-

Tertúlia en directe Posa’t les Piles: Reempresa a Mollet - Radio Mollet:
http://www.emfo.com/noticies/?idNoticia=11469

-

Tertúlia d’emprenedoria - Radio Martorell

-

Pasando en testigo – Euronews Business Planet: https://www.youtube.com/watch?v=Tr9NR8l_5wE

Hobbies i aficions:
- Nàutica: Sóc una amant del mar i la navegació a nivell amateur.
- Lectura: Lectura d’ articles periodístics, d’investigació, novel·les i assajos, entre d’altres.
- Viatjar: M’apassiona viatjar i conèixer altres cultures diferents. Entre els meus viatges recents, figura
Egipte, Estats Units, Marroc, Mèxic, Vietnam i Israel, a més de viatges per Europa (Portugal, França,
Itàlia, Regne Unit, Bèlgica, Holanda i Suïssa).
Altra informació d’interès:
- Carnet de conduir (B)
- Motocicleta

