TÈCNIC/A DE SOCIALITZACIÓ DE LA RECERCA
L’IPHES-CERCA és un centre de recerca adscrit a la Generalitat de Catalunya (www.iphes.cat).
Jurídicament és una fundació i els seus fins fundacionals són la recerca, la docència i la
socialització del coneixement en Prehistòria i Evolució Humana. L’IPHES desenvolupa una
recerca transdisciplinar a partir de les ciències de la vida i de la terra.
L’IPHES-CERCA 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.
La crida vol incorporar un/a tècnic/a de socialització que contribueixi a fer arribar la ciència a la
ciutadania.
L’objecte d’aquest contracte serà cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.
Objectiu d’inversió en creixement i ocupació.
TASQUES A REALITZAR
En dependència de Direcció, el personal tècnic interactuarà amb l’equip investigador i de suport
a la recerca i realitzarà les tasques relacionades a continuació, amb caràcter enunciatiu i no
limitatiu:
-

Programació d’activitats de socialització: tallers i demostracions sobre l’evolució de la
tecnologia a la prehistòria.
Realització de xerrades, conferències, tallers i assistència a fires relacionades amb la
prehistòria adreçats al públic general, i a les escoles.
Disseny i promoció de productes i activitats de difusió de la prehistòria per públics
diversos : unitats didàctiques, vídeos educatius...
Realització de rèpliques de material arqueològic prehistòric.
Tasques relacionades amb l’actualització de continguts didàctics de la Web
evoluciona.org
Proposar, executar i justificar les activitats de socialització que s’inclouen en els
projectes de recerca i en accions específiques de socialització o didàctica.
Suport en tasques de recerca en arqueologia experimental relacionada amb la
tecnologia lítica
I totes les tasques afins i de característiques similars que es derivin del lloc de treball.

REQUISITS INDISPENSABLES
- Experiència mínima de 4 anys en el desenvolupament d’activitats didàctiques i de divulgació
de la recerca en prehistòria.
- Experiència en talla lítica i reproducció d’eines lítiques prehistòriques
- Grau en història, humanitats o assimilable. Es valoraran estudis complementaris relacionats
amb les competències requerides i coneixements en prehistòria i arqueologia.
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- Domini escrit i oral del català i el castellà
- Disposar de vehicle propi
COMPETÈNCIES REQUERIDES
-

Capacitat de treball en equip.
Autonomia d’auto-organització i programació.
Capacitat reflexiva, d’anàlisi i d’estructuració de continguts.
Habilitat comunicativa, tant oral com escrita, i específicament en habilitat didàctica
Interès per aprofundir en el coneixement de la prehistòria.
Capacitat creativa i innovadora per generar nous continguts i formats, inclosos els
multimèdia.

ALTRES
-

Disponibilitat per desplaçar-se a poblacions de l’àmbit català.
Coneixements d’ofimàtica

OFERIM
-

Nº places: 1
Contracte indefinit
Jornada: 40h/setmanals amb 3 mesos de prova
Jornada flexible, adaptada al programa i promoció d’activitats, incloent caps de
setmana, si fos necessari
Sou brut: 24.040,32 euros bruts anuals

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURA
Al correu electrònic jobs@iphes.cat, cal presentar la següent documentació:
-

Carta de presentació
Currículum Vitae acompanyat de la documentació acreditativa que, com a mínim,
demostrin el compliment dels requisits indispensables de la convocatòria.

Totes les candidatures presentades sense la documentació requerida anteriorment, seran
descartades del procés de selecció.

Incorporació: novembre 2021
Data límit de presentació de sol·licituds: 24/09/2021
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