
 
 

Tècnic/a de suport en gestió a mitja jornada 

L’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, “IPHES-CERCA” és una fundació de 

recerca, amb personalitat jurídica pròpia, que forma part de la Xarxa de centres de recerca de la 

Generalitat de Catalunya. Està ubicat a Tarragona. Està composat per 70 persones de l’àmbit de 

la recerca, dels serveis tècnics-científics i de l’administració. 

Les àrees d’activitat de l’IPHES són la recerca, la docència i la transferència en l’àmbit de la 

Evolució Humana. 

L’IPHES ha aconseguit una distinció de la Comissió Europea com a centre HRS4R, ja que el centre 

està compromès a generar un entorn estimulant i favorable mitjançant  la implantació d’un pla 

de millora de recursos humans i està compromès amb la igualtat d’oportunitat entre homes i 

dones. 

Amb motiu de la reducció de mitja jornada d’una persona de l’equip de gestió, es cerca una 

persona a mitja jornada per continuar amb les tasques de suport a l’àrea. 

En dependència de Gerència donarà suport a l’àrea de gestió. 

FUNCIONS, entre d’altres: 

Es realitzaran funcions diverses en l’àmbit del suport a l’àrea de gestió en tasques com les que 

es relacionen a continuació. 

 Suport en la realització d’informes que es requereixen a les fundacions (codi de bon 
govern i balanç social, entre d’altres) amb l’objectiu de complir les normes de 
transparència de la Fundació. 

 Col·laboració en l’àrea de selecció de personal. 

 Suport en els plans de millora de recursos humans.  

 Suport per la millora de la seguretat i la salut laboral. 

 

REQUISITS: 

 Graduat universitari en Relacions Laborals, Dret o Psicologia. 

 Mínim 1 any d’experiència en tasques de suport a gestió similars a les de l’oferta. Molt 

valorable procedència del sector semipúblic. 

 Professional motivat per treballar mitja jornada. 

 Coneixement en la interpretació de documents jurídic en l’àmbit laboral. 

 Bona capacitat de redacció. 

 Anglès B2 i bon nivell de català. 

OFERIM: 

 Contracte d’interinitat per substitució (mitja jornada).  

 Horari: de 9 a 13 hores. 

 

 

 



 
 

 
PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES  
 

 Les persones candidates han d’enviar un correu electrònic a jobs@iphes.cat indicant 
en l’assumpte la referència TÈCNIC/A DE SUPORT EN GESTIÓ MITJA JORNADA, la 
següent documentació:  

 Carta de presentació  
 CV  

 Data límit de presentació de candidatures: 22/11/2021 

 Incorporació immediata. 

 


