Publicació: 14.07.2020 (finalització 20.07.2020)

CONVOCATÒRIA DE PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA
PER REJS 2.0

En el marc de la Red de Excelencia sobre Estudios de Juventud y Sociedad 2.0 (REJS 2.0), la
pròpia xarxa busca la incorporació d’una persona en la figura de Personal de Suport a la Recerca
per executar tasques de coordinació científica i logística.

Funcions generals a desenvolupar:
-

Gestió i actualització de l’espai web de la REJS 2.0.
Suport en la coordinació logística i realització de les III Jornades d’Investigació sobre
Estudis de Joventut (Madrid – novembre 2020).
Suport i gestió de l’espai web Eventum UPF vinculat a les III Jornades d’Investigació
sobre Estudis de Joventut.
Suport en l’organització de les Jornades, específicament suport en l’àrea de preparació i
en el desenvolupament logístic de la part virtual.
Gestió del correu electrònic de la REJS 2.0.

Requisits de participació:
- - Titulació de graduat escolar
- Coneixements de llengua catalana i castellana a nivell de suficiència (C1-MCER, Marc
Comú Europeu de Referència)

Es valorarà:
-

Titulació universitària de grau mig o superior.
Coneixements acadèmics en l’àmbit dels estudis de la joventut.
Formació de postgrau (preferentment màster) en l’àmbit dels estudis de la joventut.
Experiència de treball en equip i coordinació logística de grups.
Informàtica: domini d’entorn Office, domini de les xarxes socials, domini de la gestió
d’espais webs.

Dades de la plaça:
-

Incorporació: 1 de setembre de 2020
Categoria: Personal de Suport a la Recerca tipus 4

-

Adscripció: Campus UPF Poblenou
Durada prevista: 4 mesos
Dedicació: 15 Hores/setmana
Retribució bruta mensual aproximada: 700 Euros
Categoria: Personal de Suport a la Recerca – Grup 4.

Aquesta contractació està finançada per la xarxa REJS 2.0 (CSO2017-90618-REDT) finançada
per l’Agencia Estatal de Investigación (AEI) i el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).

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-REJS01i adjuntant els documents indicats.

Data límit d’inscripció: 20 de juliol de 2020

