
 
 
 
 
 

 
 
 

CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA DE PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I 
SERVEIS PER AL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE RELACIONS 

INTERNACIONALS DINS EL SERVEI DE SERVEIS CAMPUS 
 (SUBSTITUCIÓ MATERNAL).  

 

Ref.: S01/2018_PAS_TEC_RRII 
 
Donada la necessitat de cobrir una plaça del lloc de treball de de Servei de Relacions 
Internacionals del departament de Serveis Campus  es convoca el present procés de selecció 
de Personal d’Administració i Serveis per cobrir substitució de maternitat: 
 
FUNCIONS A DESENVOLUPAR: 
 
• Organitzar i gestionar dels programes de mobilitat internacional ( estudiants, 

professorat i personal d’administració i serveis)  
• Cercar mecanismes de finançament per a estudis a l'estranger i projectes 

internacionals. 
• Fer el seguiment de convenis i acords internacionals i la gestió de titulacions conjuntes. 
• Fomentar projectes de cooperació acadèmica internacional mitjançant l’organització i 

coordinació de visites internacionals així com representar TecnoCampus en 
esdeveniments internacionals.   

• Contribuir a recopilar i difondre les activitats acadèmiques internacionals de 
Tecnocampus. 

• Interlocutar amb institucions públiques i privades per al correcte funcionament del 
servei i els seus programes. 

• Planificar, elaborar i implementar programes  internacionals  (Study Abroad, Seminaris 
internacionals, International Weeks, Short programmes)  

• Participar en la definició i posada en marxa del pla d’internacionalització   
• Controlar el pressupost dels projectes que té assignats. 
• Elaborar informes, estudis i memòries sobre els projectes, programes i processos 

executats amb l’objectiu de mantenir els quadres de comandament operatius i 
estratègics. 

• Coordinació interna de la seva unitat organitzativa. 
 
 
REQUISIT INDISPENSABLE: 
 

 Titulació universitària (diplomats/des, llicenciats/des o equivalent). 

 Experiència laboral prèvia en el món universitari. (Especificar clarament al CV). 

 Mínim nivell de suficiència (C1) de català.  

 Mínim Nivell B2 d’anglès.  
 
ASPECTES VALORABLES: 
 

 Titulació de postgrau/màster en àrees relacionades. 

 Nivell C1 d’anglès o superior 

 Experiència en el servei de relacions internacionals d’una universitat. 

 Experiència en projectes internacionals, planificació estratègica i control de gestió.  



 
 
 
 
 

 
 
 

 Coneixement d’altres idiomes. 

 Altres mèrits aportats pel candidat. 
 
 
CONDICIONS LABORALS DEL LLOC DE TREBALL:  

 Contractació laboral temporal amb contracte de substitució per cobrir una baixa de 
maternitat, a jornada completa i amb previsió d’incorporació immediata.  

 El grup professional del lloc de treball és de Tècnic categoria T2. El nivell retributiu 
segons conveni laboral vigent és de 29.583 euros bruts anuals. 

 Jornada de 37,5h setmanals. 
 

TERMINI DE LLIURAMENT DE CURRÍCULUMS:  
 

Fins el 23/02/2018 inclòs, cal inscriure’s a la següent adreça: S01/2018_PAS_TEC_RRII 
 

Per a qualsevol incidència us podeu adreçar a seleccio@tecnocampus.cat. Cal 
identificar a l’assumpte el número de referència de la convocatòria: 

S01/2018_PAS_TEC_RRII 
 
Normativa per a la provisió de llocs de treball i informació addicional: 
www.tecnocampus.cat/ca/borsa-treball 

 
 
NOTA IMPORTANT:  
 
No es tindran en compte, per a la seva valoració, les titulacions i mèrits acadèmics que no 
s’acompanyin del justificant documental oportú.  
 
Tota la documentació relativa als requisits indispensables ha d’estar clarament identificada 
en la documentació que lliura el/la candidat/a. 
 
Normativa per a la provisió de llocs de treball i informació addicional: 
www.tecnocampus.cat/ca/borsa-treball. 
 
 
Mataró, a 09 de FEBRER de 2018 

https://www.tecnocampus.cat/ca/borsa-treball/ofertes-obertes/S01-2018-PAS-TEC-RRII
mailto:seleccio@tecnocampus.cat
http://www.tecnocampus.cat/ca/borsa-treball
http://www.tecnocampus.cat/ca/borsa-treball


 
 
 
 
 

 
 
 

 
ANNEX I 

Barems de puntuació que s’utilitzaran per a la valoració de candidats al lloc de treball de 
Servei de Relacions Internacionals   

La comissió de selecció valorarà els mèrits dels candidats i candidates presentats en base als 
següents barems de puntuació, que podran obtenir una puntuació màxima de 115 punts: 

a) Valoració de mèrits (fins a 60 punts).  
 
En aquesta fase es valorarà el CV dels candidats amb el mèrits degudament justificats amb el 
següent detall (fins a 60 punts): 
 

Concepte  Descripció Puntuació 

Formació Es valorarà estar en possessió de titulació de 
postgrau/màster en àrees relacionades. 

Fins a  15 punts 

Experiència Es valorarà l’experiència superior a la 
indispensable (4 anys) en les funcions 
requerides d’acord amb el que surti 
especificat en el CV en el càrrec i funcions 
principals realitzades 

Fins a 25 punts 

Formació i experiència  Es valorarà l’experiència i coneixement alt en 
projectes universitaris internacionals( 
Incloure en  el CV aquests coneixements i 
l’experiència). 

Fins a 10 punts 

Altres La comissió podrà valorar altres elements del 
currículum que consideri una aportació al 
perfil del candidat. 

Fins a 10 punts 

 
b) Relació contractual prèvia amb la Fundació Tecnocampus (fins a 15 punts). 
 
 
c) Entrevista personal (fins a 40 punts). 
 


