Data de publicació de l’oferta de treball: 27 de juny de 2019

Títol de l’oferta: 1 plaça PSR – personal de suport a la recerca

Breu descripció de les places de l’oferta:
Les tasques que haurà de complir el tècnic son: 1) actualització de la pàgina web del
grup de recerca – introducció de dades relatives als principals resultats de la recerca
i informació relativa a activitats organitzades pel grup; 2) preparar documents per a
la sol·licitud de projectes de recerca competitius; 3) preparació de documents per a
la recerca (cerca de referències bibliogràfiques); 4) col·laboració en l’organització
d’activitats del grup

Finançament a càrrec de:
AGAUR – Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca
Referència de l’ajut: SGR 823 – Grup Consolidat de Filosofia del Dret

Requisits mínims:
 Educació: batxillerat
 Habilitats / Qualificacions:
Administració de pàgines web
Excel·lent comunicació escrita en castellà, català i anglès
Capacitat d’anàlisi i de resolució de problemes
Capacitat de treballar de forma rigorosa i amb supervisió limitada
Capacitat d’entregar resultats, administrar el temps i complir terminis
 Idiomes necessaris: Anglès, Català, Castellà
 El treball és presencial.

Característiques de l’oferta:
Àrea d’investigació: Filosofia del dret
Tipus de treball: temporal
Jornada de treball: a temps parcial

Hores per setmana: 7,5 h durant 6 mesos
Sou brut: 344,84 € / mes ( 3.296, 97 total)

Informació del procés d’aplicació
Els candidats que optin al lloc de treball hauran d’enviar la documentació requerida, en
format pdf al correu electrònic indicat a l’oferta dintre dels 20 dies naturals posteriors a la
publicació de l’oferta.
Els candidats que no presentin la documentació requerida quedaran exclosos del procés de
selecció.
Si ho considera pertinent, la Comissió avaluadora podrà convocar els candidats a una
entrevista per aclarir aspectes del seu CV

Termini de presentació de la documentació: 17 de juliol de 2019
Data prevista de publicació de la resolució provisional: 19 de juliol de 2019

Contacte: jahel.queralt@upf.edu ; paula.casal@upf.edu

