La FACULTAT DE COMUNICACIÓ I RELACIONS INTERNACIONALS BLANQUERNA –
UNIVERSITAT RAMON LLULL convoca el procés selectiu per a la cobertura de 2 places per
donar suport a la recerca, com a

Personal tecnòleg
S'ofereix l'oportunitat d’incorporar-se a una universitat de referència, en un entorn dinàmic i
professionalitzat.

Funcions:
La persona contractada s'integrarà en la dinàmica d'un dels grups de recerca a la Facultat
de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, que tenen com a principals àmbits
de recerca diferents aspectes relacionats amb la Comunicació i també amb les Relacions
Internacionals. En l'àmbit del grup, participarà i col·laborarà en els projectes de recerca i/o
transferència que el grup o algun dels seus investigadors estigui impulsant. També donarà
suport en la preparació de projectes i en la redacció d'informes sobre els outputs del grup
de recerca al qual s'hagi incorporat. Igualment, donarà suport, quan s'escaigui, al
vicedeganat de Recerca i a la direcció de l'Institut de Recerca del centre.

Requisits del perfil:
●

Formació:
o Graduat universitari en les àrees de Periodisme, Publicitat i Màrqueting, Mitjans
Audiovisuals o Relacions Internacionals.
o Altres mèrits acadèmics (Màster(s), postgraus, altra formació...)

●

Experiència: Es valorarà experiència professional acreditable en un lloc similar.

●

Idiomes: Nivell d'anglès acreditat, a més de català i castellà escrit i oral

●

Coneixements d'ofimàtica.

●

En el moment de la contractació s’han de complir amb els següents requisits:
o Menys de 30 anys.
o Estar desocupat.
o Estar inscrit com a demandant d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC).
o No haver fet tasques de recerca a la Universitat Ramon Llull (URL) en els 6
mesos previs a la contractació.

S’ofereix:
●
●
●

Contracte a temps complet
Durada prevista: 24 mesos
Incorporació prevista: mes d'octubre
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Procediment de selecció:
●

Presentació de sol·licituds: Les persones interessades hauran de presentar la seva
candidatura al correu electrònic nuriagp@blanquerna.url.edu. S'hi haurà d'incloure, com a
mínim, fotocòpia del DNI; curriculum vitae; títol del Grau (i del(s) Màster(s) si n’hi ha);
expedient acadèmic del Grau (i del(s) Màster(s) si n’hi ha), i l'acreditació relativa al nivell
d'anglès. La Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna – URL pot
requerir l’acreditació dels requisits obligatoris abans de la formalització del contracte, així
com dels aspectes necessaris quan consideri que hi pot haver inexactituds.

●

Termini: Les sol·licituds es podran presentar fins al dia 5 de setembre de 2022 inclòs.

●

Procés d’admissió i de selecció:
o

La Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals – URL s’encarregarà del
procés d’admissió i de selecció d'acord amb les normes i procediments aplicables a
l'entitat.

o

Les persones candidates que no compleixin algun dels requisits obligatoris
quedaran excloses del procés de selecció.

o

El procés de selecció es realitzarà en una única fase d’avaluació curricular en la
que es valoraran els currículums rebuts segons la següent ponderació:
▪
▪
▪
▪

Expedient(s):
Coneixements:
Idiomes:
Experiència:

70 punts
5 punts
20 punts
5 punts

Aquesta oferta s’emmarca en el Programa Investigo, de contractació de persones joves
demandants de feina en la realització d’iniciatives de recerca i innovació, en el marc del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència a Catalunya, finançat per la Unió Europea a través
dels Fons Europeus Next Generation. Codis de referència 100045TG4 i 100045TG5.

Barcelona, a 20 de juliol de 2022
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