Projecte finançat per l’Agencia Estatal de Investigación (AEI) i el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Oferta: Tècnic de suport a la recerca ForVid19
Informació bàsica















Dades i referència del projecte AEI-MINECO/FEDER: Projecte Forvid (RT2018-100790-B-100),
titulat, El vídeo com a format d’aprenentatge lingüístic dins i fora de l’aula, amb Daniel Cassany
com a investigador principal del programa Proyectos I+D+i “Retos de Investigación”, Ministerio
de Ciencia, Innovación y Universidades, desenvolupat a la Universitat Pompeu Fabra.
Breu descripció de la plaça: Tasques de suport a la recerca, amb reclutament d’informants,
recollida i processament de dades digitals (entrevistes, observació en línia, enquestes,
obtenció de vídeos y material complementari, processament de dades d’estadística
descriptiva), elaboració de resultats i preparació d’esborranys de recerca. Treball en català,
castellà i anglès, amb la utilització de programes informàtics i recursos webs com (Google
Forms, Survey Monkeys, Atlas-ti). Elaboració de pàgines web.
Perfil investigador: Primera Etapa Investigador (R1)
Àrea d'investigació: Ciències de la Llengua / Lingüística
Tipus de contracte: Temporal
Jornada de treball: A temps parcial
Hores per setmana: 17,5
Sou brut mensual: 1.231 €
Data límit d'inscripció: 16/10/2021
Data prevista d'inici del treball: 01/11/2021
Data aproximada de finalització: 30/07/2022
Com inscriure’s: enviar un correu electrònic a daniel.cassany@upf.edu amb un CV breu però
complet.

Dades de contacte de l’organització contractant



Correu electrònic de la persona de contacte: daniel.cassany@upf.edu
Telèfon: +34 935 422 253

Requisits






Nivell educatiu requerit: Graduat en lingüística, llengües aplicades, filologia o traducció i
interpretació.
Habilitats / Qualificacions: coneixements d’elaboració de pàgines web, destreses en recerca
qualitativa (entrevistes, observació) i quantitativa (enquestes, experiments).
Requisits específics: coneixements teòrics i pràctics d’estadística descriptiva.
Idiomes necessaris: català, castellà i anglès.
Experiència requerida en investigació: experiència prèvia en recerca en àmbits universitaris o
empresarials.
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Informació addicional




Altres avantatges o beneficis associats a la plaça o places: interès en la recerca en lingüística i
educació lingüística.
Criteris d'elegibilitat: treball en línia (disponibilitat d’ordinador i accés de qualitat a la xarxa) i
presencial.
Procés de selecció: revisió de la documentació dels candidats (CV) i, si cal, entrevista
personal.
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