
BECA DE PROJECTE

EG - 2022/21 EL CAMI DE RONDA A LA  COSTA DAURADA I LES TERRES DE L'EBRE: EXCEL·LENT ALIAT PER UN
TURISME SOSTENIBLE I DE BENESTAR

TASQUES FORMATIVES DE LA BECA

Donar suport en les següents tasques:

-Fomentar la capacitat d'innovació i lideratge per al desenvolupament competitiu i sostenible de l'activitat turística, a partir del
reconeixement de la seva complexitat i transcendència econòmica, social i cultural.
-Establir i analitzar paràmetres per a definir l'estat actual dels Camins de Ronda,
-Identificar el perfil dels usuaris i el nivell de freqüentació. Copsar el grau de satisfacció i la imatge que tenen del Camí de
Ronda a través d'enquestes que es faran insitu.
-Analitzar resultats denquestes adreçades als usuaris del Camins de Ronda.
-Anàlitzar  l'oferta turística existent en els Camins de Ronda.

Totes aquestes tasques complementaran la seva formació acadèmica i estaran directament relacionades amb l'assoliment
de les competències bàsiques definides al pla d'estudis.

COMPETÈNCIES ASSOCIADES A LES TASQUES FORMATIVES

A1: Identificar, analitzar i explicar les tendències i dinàmiques dels mercats turístics demostrant un domini avançat i
especialitzat del sector.

A5: Utilitzar tècniques avançades danàlisi de dades, interpretació i avaluació dels resultats obtinguts.

A8: Comprendre i relacionar el marc social i cultural del fenomen turístic i el paper de les mobilitats vinculades en la
transformació de llocs i regions de destinació.

PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA

Aulmne/a Màster en Gestió de Destinacions Turístiques

REQUISITS

- Domini avançat català i castellà
- Domini mitjà danglès i francès
- Coneixement dinformàtica: programari excel
- Responsabilitat i compromís
- Aptitud de treball en equip

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONVOCATÒRIA

Nº de beques:  1

Retribució bruta mensual:  946.21 €

Hores setmanals:  26:00 h

Data inici:  01/07/2022 Data final:  31/08/2022 (durada màxima: 12 mesos)

Ubicació desenvolupament:  Seminari GRATET i Treball de camp

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

8. Activitat a l'aire lliure.

EPI's:  no

Correu electrònic on rebre els Cv's:  martagemma.nello@urv.cat

Data límit recepció Cv's:  22/06/2022

Data: 27/06/2022

CONVOCATÒRIA DE BECA
DE PROJECTE

B-2022/023


