
BECA DE PROJECTE

El sector de lhostaleria i ladaptació a lera post-COVID 19 a la Costa Daurada: anàlisi territorial en termes de ventilació i
climatització dels establiments

TASQUES FORMATIVES DE LA BECA

- Formació en turisme i empreses de la demarcació
- Formació en recopilació de dades via enquesta
- Formació en anàlisi de dades

COMPETÈNCIES ASSOCIADES A LES TASQUES FORMATIVES

1. COMPETÈNCIES TRANSVERSALS:
- Metodologia de la recerca.
- Gestió de la recerca, de la transferència del coneixement i de la innovació.
- Difusió i divulgació de la ciència al públic especialitzat i al públic en general.
2. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DELS DIFERENTS ESTUDIS:
- Analitzar i avaluar el funcionament de les destinacions, la seva governança i estructures turístiques i activitats productives
del turisme en l''''àmbit mundial
- Identificar problemes empírics i convertir-los en un objecte d''''investigació per així elaborar conclusions que condueixen a
una major comprensió del fenomen turístic
- Utilitzar les metodologies d''''investigació, basades en l''''aplicació de tècniques quantitatives, qualitatives i geogràfiques, per
a seleccionar, sintetitzar i interpretar la informació (aplicada al) sector turístic integrant i comprenent les potencialitats de les
TIC

PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA

Estudiant del grau de Turisme, grau en gestió en turisme i hoteleria o Màster en Gestió en Destinacions Turístiques

REQUISITS

- Domini avançat català i castellà (nivell C)
- Domini de programari excel
- Responsabilitat
- Iniciativa pròpia
- Coneixement turisme Costa Daurada

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONVOCATÒRIA

Nº de beques:  1

Retribució bruta mensual:  400.0 €

Hores setmanals:  14:00 h

Data inici:  10/02/2021 Data final:  09/05/2021 (durada màxima: 12 mesos)

Ubicació desenvolupament:  Departament Enginyeria Mecànica

Perfil d'Activitat URV: 7. Activitat de gestió.

7.1. Activitat de gestió mitjançant teletreball.

7.2. Gestió informàtica.

EPI's:  No son necessaris

Correu electrònic on rebre els Cv's:  alberto.coronas@urv.cat

Data límit recepció Cv's:  05/02/2021

Data: 16/12/2020
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