Engagement

Publicació: 27/02/2020 (finalització 12/03/2020)

CONVOCATÒRIA DE TÈCNICS DE PROJECTE
COMUNITAT RIS3CAT MEDIA
En el marc del projecte Engagement. Nous formats tecnològics per a la millora de l’experiència d’usuari
i el canvi en els processos d’organització dels museus i centres culturals (Engagement), la Comunitat
RIS3CAT Media busca la incorporació d’un Tècnic de Projecte per executar tasques científiques del
projecte.
El projecte Engagement desplega la noció de museu expandit, entès com una estratègia basada en
singularitzar i personificar l’experiència del visitant, multiplicar els relats i desbordar els límits
espacials i temporals del museu creant un ecosistema de continguts digitals a la seva disposició. Es
tracta de generar nous mecanismes i instruments o dispositius que afavoreixin la personalització de
l’experiència de cada usuari al museu, en funció dels seus interessos, gustos, tradicions o
backgrounds culturals.
Funcions generals a desenvolupar:
•
•
•
•
•
•
•

Integrar-se en l’equip del projecte format per empreses, universitats i centres culturals.
Garantir la coordinació amb les persones dels diferents serveis i departament que
intervindran en l’execució del projecte.
Executar les tasques científiques del projecte en les seves diverses fases.
Conceptualització i pla d’adaptació de continguts.
Disseny i estructuració de continguts.
Desenvolupament d’activitats i propostes d’interacció.
Elaboració d’informes de recerca i innovació en processos d’organització.

Competències específiques de la plaça de tècnic:
•
•
•
•

Es valoraran els seus coneixements en els àmbits de la Comunicació audiovisual, el
Periodisme, l’Art, la Museografia o la Gestió cultural.
Es valorarà formació de postgrau (preferentment màster) en els àmbits indicats.
Es valorarà la seva experiència en gestió de projectes culturals i de recerca.
Lideratge , treball en equip, eficàcia i rigor.
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Requisits de participació:
• Titulació universitària de grau mig o superior.
• Coneixements de llengua catalana a nivell de suficiència (C1-MCER, Marc Comú Europeu de

Referència)

• Informàtica: Domini de l’entorn Office , Excel imprescindible així com coneixement de les

noves tecnologies

Dades de les places:
o
o
o
o
o

Incorporació: immediata.
Durada prevista: 16 mesos.
Retribució bruta anual per a temps complet: 28.980,48 €
Categoria: Personal de Suport a la Recerca - Grup 2
Adscripció: Campus UPF Poblenou.

Aquesta contractació està finançada per l’ajut “Engagement” (Referència COMRDI18-1-0012)
finançada per l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa–ACCIÓ (Generalitat de Catalunya).
Termini de presentació de les sol·licituds i contacte:
Les persones interessades han de presentar la següent documentació:
1) Currículum vitae complert (“CV_Cognoms, Nom.pdf”)
2) Carta de motivació i de presentació (“Carta_Cognoms, Nom.pdf”)
Les persones interessades han de presentar la seva candidatura a:
• l’adreça electrònica seleccio.comunicacio@upf.edu en l’assumpte el codi d’oferta

2020-COMRDI18-1-0012/01 i adjuntant els documents indicats.

El termini per a les inscripcions finalitza el proper 12.03.2020.

Darrera actualització 28-02-2020
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
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