
 
 

 

CONVOCATÒRIA DE VACANT 
DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL  

 Tècnic de projecte 

PROJECTE  

 Estudi diagnosi dels habitatges d’us turístic (HUT) a Tarragona (T21381S) 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL  

 Preparació i elaboració dades d’HUT procedents de bases de dades d’AirDNA i Generalitat 

 Producció mapes i anàlisi  

 Redacció de resultats  

PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA  

 Titulat màster (postgrau) en geografia, estudis del territori, tècniques geoanalitiques 

REQUISITS  

 Domini de software de gestió i elaboració estadística, software de producció cartogràfica i 

anàlisis espacial  

 Experiència mínima en projectes per administracions locals en temes semblants (anàlisi 

espacial de l’oferta d’equipaments turístics) 

 Aptituds per treballar en equip, capacitat de treballar de forma autònoma, d’organització, 

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

ES VALORARÀ 

 Habilitat per a les relacions personals. 

 Formació complementària:  

 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 temps parcial. 21,33% jornada. 8h setmana 

 Lloc físic de treball: Facultat de Turisme i Geografia URV (laboratori SIG) 

 Contracte: Obra o Servei Determinat. 

 Categoria: Grup 1 

 



 
 

 Durada: 4 mesos  

 Retribució: 476,54€ mensuals bruts ( inclou pagues extres prorratejades) 

 Incorporació aproximada: febrer de 2022 

 
PROCEDIMENT DE SELECCIÓ  
 

 Selecció de CV’s:  
o Els aspirants que no compleixin els requisits indicats en el punt  perfil de la persona i 

requisits no passaran a la següent fase 

 Valoració del CV :  

o experiència professional, capacitat de treball en equip, coneixement bases de dades, 

coneixement software. PUNTUACIÓ : 75% 

 Entrevista personal PUNTUACIÓ : 25% 

 

 

COMITÈ DE SELECCIÓ 

 President: . Antonio Russo, catedràtic, Departament de Geografia URV 

 Vocal 1:  Joan Borràs, xef del departament de TIC i anàlisi de dades turístiques, EURECAT 

SUPLENTS: 

 President: Salvador Anton, catedràtic, Departament de Geografia URV 

 Vocal 1:  Alícia Orellana, Direcció tècnica Observatori de Turisme en EURECAT 

 

Amb el vistiplau de: 

 Lourdes Jane (Directora CTTI) o Natàlia Rull ( Directora CFP) 

 
CANDIDATURES  

 El CV ha d’incorporar el número de DNI / NIE o document d’identitat personal 

 Enviar el CV a través de web FURV (https://www.fundacio.urv.cat/ca/fundacio/borsa-treball/) o 
directament als correus rrhh@fundacio.urv.cat i antonio.russo@urv.cat  

 

DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV : 22/01/2022 

 

COMUNICACIONS 

La FURV publicarà a la seva web el llistat d’admesos i exclosos, així com també l’acta final amb les 
puntuacions obtingudes pels aspirants. 
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