
 
 

RECURSOS HUMANS – CONVOCATÒRIA DE VACANT 
 

   LLOC DE TREBALL  
Docent de llengua espanyola per estrangers. 
Programa formatiu per alumnat xinès, Cursos reglats d’espanyol per estrangers, Exàmens 
CCSE, Exàmens DELE, programes Study Abroad i altres programes impulsats pel Centre 
d'Estudis Hispànics. 

 
   DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL ( descripció tasques): 

 
- Participació a convocatòries DELE i CCSE com a examinador/a 
- Preparació, importació i avaluació de l’assignatura “Gramàtica de l’espanyol” del 

Programa formatiu per a alumnat xinés 

 
 

  PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA       

• Formació mínima: Llicenciat o graduat en Filologia Hispànica i Màster en 
ensenyament d’espanyol com a llengua estrangera 

 
    REQUISITS  

 

• Experiència mínima d’un any com a professor/a d’espanyol per a estrangers 

• Títol d’examinador proves DELE per l’Institut Cervantes 

• Experiència mínima 2 anys en l’administració de proves CCSE  

• Experiència mínima 2 anys participació en exàmens DELE 

• Domini d’entorn Moodle per a docència virtual i presencial 

• Aptituds per treballar en equip, capacitat de treballar de forma autònoma, 

d’organització, amabilitat, dinamisme, polivalència, rigor, responsabilitat i 

confidencialitat. 

 
    ES VALORARÀ 

 
• Formació complementària: estudis de doctorat finalitzats o en curs 

• Experiència com a professor/a d’espanyol a la Xina 

• Experiència com a docent en programes del Centre d’Estudis Hispànics de la URV 

• Habilitat per a les relacions personals. 

• Motivació, creativitat, iniciativa i actitud proactiva. 

• Capacitat d’aprenentatge continuat, flexibilitat i adaptabilitat. 

• Compromís amb la qualitat, amb l’optimització dels recursos i amb la consecució de 

resultats. 

• Possibilitat de treballar presencialment a l’oficina i de treballar a distància (teletreball), 

segons les necessitats del servei. 

 
 



    CONDICIONS LABORALS  
 

• Tipus de jornada: A concretar. Inicialment a 4,25 h setmana(11,33% jornada). 
Possibilitat d’incrementar la jornada 

• Lloc físic de treball: Centre Estudis Hispànics ( URV) 
• Contracte: Obra o Servei Determinat. 
• Categoria: Grup 2 

• Durada: de novembre 2021 a juny 2022 
• Retribució: 24.623,28€ bruts anuals per jornada de 100% 
• Incorporació: octubre de 2021  

 
 

    DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV  
 24/10/2021 

 
    PROCEDIMENT DE SELECCIÓ  

 
 

• Valoració del CV  
o Formació: 4 punts 
o Experiència: 5 punts 
o Aptituds: 1 punts 

• Entrevista personal  
o Només en cas d’empat a la valoració del CV 

 

    COMITÈ DE SELECCIÓ  
 
 

• Dra. Sandra Iglesia Martín, (Coordinadora Acadèmica CEH) 

• Dr. Antoni Nomdedeu Rull (Director CEH) 

Amb el vistiplau de: 

• Natàlia Rull ( Directora CFP) 

 
 
ENVIAR CV    A/e:  rrhh@fundacio.urv.cat/  sandra.iglesia@urv.cat 
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