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RECURSOS HUMANS – CONVOCATÒRIA DE VACANT 

 
AUXILIAR SERVEIS PER ACTIVITATS AL YOMO: THE YOUTH MOBILE 

FESTIVAL (L’HOSPITALET) 
 

 DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL (TASQUES) 

 Atendre als estudiants de primària, secundària i adults que assisteixin al Festival YOMO.  

 Proporcionar informació i orientació universitària als alumnes de secundària, tot 

relacionant-lo amb la seva experiència universitària, per tal de captar l’interès per estudiar 

a la URV. 

 Proporcionar informació al public adult assistent. 

 Conduir activitats experimentals de robòtica (cotxe autònom i motocicleta elèctrica) i 

impressió en 3D amb alumnes de primària i secundària. 

 Donar suport en el montatge i desmontatge de l’activitat. 

 

 PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA 

 Estudiants de la URV dels Graus d’: 

 Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 

 Enginyeria Informàtica 

 Enginyeria Mecànica 

 

 Estudiants de la URV del Doble Grau d’Enginyeria Elèctrica i Electrònica Industrial i 

Automàtica. 

 

 REQUISITS 

 Estar estudiant els graus o doble grau del punt anterior a la URV. 

 Coneixements de mecànica, electrònica i informàtica a nivell avançat. 

 Coneixements sobre impressió 3D. 

 Coneixements sobre medis de transport elèctrics i/o autònoms. 

 Aptituds per treballar en equip, discreció, amabilitat, dinamisme, rigor, responsabilitat i 

resolutivitat. 

 Competències comunicatives. 

 Català i castellà nivell nadiu. 

 Carnet de conduir. 

 Coneixement dels estudis URV. 

 

 ES VALORARÀ 

 Altres idiomes. 

 Experiència en activitats divulgatives amb alumnat i públic general. 

 



 
 

24/01/2020                                      Conv_vacant_FURV                              Selecció de personal 

 

 

 CONDICIONS LABORALS 

 Tipus de jornada: completa  (37.5 h setmanals). 

 Ubicació física del lloc de treball:: La Farga de l’Hospitalet 

 Contracte o’obra i servei.  

 Durada :del 24 al 29 de febrer del 2020. 

 Retribució: Grup 6 nivell 3 conveni Oficines i Despatxos de Catalunya. 

 Incorporació: 24 de febrer de 2020. 

 

 DATA LÍMIT RECEPCIÓ CV’S: 

 

7 de febrer de 2020 

 

 ENVIAR CV   A/e:  rrhh@fundacio.urv.cat i annateresa.coll@fundacio.urv.cat 

 


