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RECURSOS HUMANS – CONVOCATÒRIA DE VACANT 
 

 

 LLOC DE TREBALL:   

BECA DE PROJECTE al CENTRE ESTUDIS HISPÀNICS 

 

  DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES ASSIGNADES A LA BECA:  

Les tasques assignades a la beca seran tasques d’atenció a l’alumnat internacional i 

nacional dels cursos organitzats pel Centre d’Estudis Hispànics. Facilitar informació i 

ajudar l’alumnat en els procesos i tràmits acadèmics. La llengua de comunicació serà 

el castellà. 

Tasques de suport en la preparació de materials, de notes adreçades a l’alumnat, 

gestions vàries (com l’entrega de certificats, realització de fotocòpies, penjada de 

cartells...), així com l’atenció al públic en temes relacionats amb l’Instituto Cervantes. 

Aquestes tasques permetran al becari forma-se en l’àmbit acadèmic i assolir 

capacitats comunicatives i de relació personal, aprofundint els coneixements sobre 

l’èsser humà, els diversos entorns culturals i les interferències lingüístiques de 

l’espanyol amb altres llengues: errades comuns, pronúncia, etc. 

 
 PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA       

- Estudiant de Grau de Lletres i Literatura Hispànica. 

- Estudiant de Màster en Ensenyament de Llengües: Espanyol com a llengua 
estrangera. 
 

 REQUISITS  

- Les tasques de la beca han d’estar relacionades amb els estudis que cursa 
actualment el becari per tal de complir la finalitat formativa de la beca. 

- Coneixements d’ofimàtica, aptituds de treball en equip, responsabilitat. 
 

 ES VALORARÀ 

- Flexibilitat horària. L’horari d’atenció habitual és de 10h a 14h, però excepcionalment 
es pot requerir la presència en un altre moment diferent en funció de les necessitats 
del Centre d’Estudis Hispànics.  
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 CONDICIONS  

 

- Tipus de jornada: 20 hores setmanals 

- Lloc de treball: Facultat de Lletres. Despatx 1.10 

- Beca formativa de projecte en programa de formació del Règim General de la 

Seguretat Social. 

- Assignació econòmica beca: 465€ (beca de 20 h/setmana) 

- Incorporació: 1 de setembre de 2018 

- Durada: 1 de setembre 2018 a 31 juliol de 2019 
 

 ENVIAR CV     
 
A/e:  marta.vidana@fundacio.urv.cat 
Amb còpia a: antonio.nomdedeu@urv.cat 
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