
 
 

RECURSOS HUMANS – CONVOCATÒRIA DE VACANT 
 

   LLOC DE TREBALL 
 
 AUXILIARS PER TALLERS SETMANA DE LA CIÈNCIA URV 2021 ( 6 PERSONES) 

 
   DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL 

 
• Donar suport a la impartició d’activitats experimentals sobre l’hidrogen verd (consungiuts 

sobre electròlisi i cel.les d’hidrogen) amb alumnes d’educació primària i secundària. 
• Donar suport en la preparació de materials experimentals, muntatge i desmuntatge 

d’activitats, ordre i neteja de material. 
 

   PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA 
• Titulació: Batxillerat 
 

    REQUISITS   
• Bona capacitat de comunicació verbal en català i castellà (nivell nadiu o equivalent). 
• Bones competències comunicatives. 
• Aptituds per treballar en equip, capacitat de treballar de forma autònoma, d’organització, 

amabilitat, dinamisme, polivalència, rigor, responsabilitat i confidencialitat. 
• Coneixements de ciència suficients per parlar de conceptes com energies renovables, 

electròlisi i cel.les d’hidrogen 
 

   ES VALORARÀ 
• Estudiants i graduats en carreres científico – tècniques (STEM) i en educació primària 
• Experiència en docència i impartició d’activitats divulgatives i experimentals STEM amb 

alumnat i/o públic general. 
• Motivació, creativitat, iniciativa i actitud proactiva. 
• Altres idiomes. 
• Altres estudis. 
 
 

   CONDICIONS LABORALS  
 
• Tipus de jornada: parcial (25 h setmana. 66,67% jornada) 
• Lloc físic de treball: URV campus Sescelades (Tarragona)  
• Contracte: Obra o Servei Determinat. 
• Categoria: grup 6 nivell 3 
• Durada: Periode del 12 novembre al 3 de desembre ( 3 setmanes) amb posibilitat de fer 

contractacions per una, dues o tres setmanes en aquest mateix periode. 
• Retribució: 

- 602,68 € bruts pels 22 dies de contractació (inclou part proporcional pagues extres. 
Liquidació  fi contracte a banda). En cas que sigui per menys dies la contractació, la 
part proporcional corresponent 
 



• Incorporació: a partir del divendres 12 de novembre de 2021 
• Horari: 5 hores diàries, de 9 a 14.  

 

   DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV  
 
• 25 d’octubre de 2021 
 

    PROCEDIMENT DE SELECCIÓ  
 
 
• Valoració del CV (40%) 
• Entrevista personal (60%) 
 

   COMITÈ DE SELECCIÓ  
 
 
• Sr. Carles Lozano Romaguera, (Coordinador d’URV Divulga) 
• Sr. Víctor Molina Navas (Personal d’URV Divulga) 
• Sra. Anna Teresa Coll Sández (Personal d’URV Divulga) 
 

Amb el vistiplau de: 

• Lourdes Jane  ( Directora CTTI) 
 
 
ENVIAR CV    A/e:  rrhh@fundacio.urv.cat/ i carles.lozano@urv.cat 
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