
 
 

RECURSOS HUMANS – CONVOCATÒRIA DE VACANT 
 

   LLOC DE TREBALL 
 
AUXILIAR SERVEIS PER TALLERS D’ACTIVITATS EXPERIMENTALS DE DIVULGACIÓ DE 
L’HIDROGEN VERD I ENERGIES RENOVABLES DESTINATS A VISITANTS DE LA FIRA 
EXPOQUIMIA (BARCELONA). 

 
   PROJECTE 

T20070S: EG-ROBOTICA MOBILITAT I SALUT 
 

   DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL 
 
• Atendre al públic que assisteix a les activitats.  
• Parlar de conceptes com energies renovables, electròlisi i cel.les d’hidrogen. 
• Conduir activitats experimentals relacionades amb energies renovables, electròlisi i cel.les 

d’hidrogen. 
• Proporcionar informació sobre les activitats científiques al public assistent. 
• Realitzar el muntatge i desmuntatge de les activitats 
 

   PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA 

• Estudiants de la URV dels Graus de Química i Enginyeries. 
 

    REQUISITS   
• Bona capacitat de comunicació verbal en català, castellà i anglès. 
• Bones competències comunicatives. 
• Capacitat física suficient per moure les càrregues de material i en el muntatge i desmuntatge  
• Coneixements de ciència suficients per parlar de conceptes com energies renovables, 

electròlisi i cel.les d’hidrogen. 
• Aptituds per treballar en equip, capacitat de treballar de forma autònoma, d’organització, 

amabilitat, dinamisme, polivalència, rigor, responsabilitat i confidencialitat. 
 

   ES VALORARÀ 
 

• Experiència en activitats divulgatives/experimentals amb públic general. 

• Motivació, creativitat, iniciativa i actitud proactiva. 

• Altres idiomes 

  



 
   CONDICIONS LABORALS ( a emplenar per RRHH segons pressupost fet prèviament) 

 
• Tipus de jornada: parcial 
• Lloc físic de treball: Espais URV i Expoquimia (Barcelona) 
• Contracte: Obra o Servei Determinat. 
• Categoria: Grup 6 nivell 3 

• Durada: 10/09/21 al 18/09/21 
• Retribució: 821,79€ mensuals bruts 
• Incorporació: Divendres 10 de setembre de 2021 
• Horari: 

o Divendres 10 i dilluns 13 de setembre: de 9 a 14h, divendres preparació del 
material a Tarragona i dilluns muntatge a Expoquimia (Barcelona) 

o Del dimarts 14 al divendres 17, Impartició dels tallers d’activitats a Expoquimia 
(Barcelona). Hi haurà dues franges horàries, de 9 a 14h i de 14h a 19h, per 
cobrir tot l’horari d’obertura de la fira. Les persones contractades treballaran 
matí o tarda, els candidats han d’indicar si podrien fer les dues franges horàries 
indistintament o, en cas de poder fer una sola, quina voldrien fer. 

o Dissabte 18 de setembre: de 9 a 14h, desmuntatge a Expoquimia i retorn del 
material a Tarragona. 

Les contractacions estan condicionades a la realització de l'activitat. 
 

   DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV  
 

• 27 d’agost de 2021 

 
    PROCEDIMENT DE SELECCIÓ  

 
 

• Valoració del CV (40%) 

• Entrevista personal (60%) 

   COMITÈ DE SELECCIÓ ( mínim 3 persones. Algú de la FURV) 
 
 

• Sr.. Carles Lozano Romaguera, (Coordinador d’URV Divulga) 

• Sr. Víctor Molina Navas / Anna Teresa Coll Sández (Personal d’URV Divulga) 

• Lourdes Jane ( Directora CTTI) 

 
 
ENVIAR CV    A/e:  rrhh@fundacio.urv.cat/ i carles.lozano@urv.cat 
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