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Convocatòria de dues places de tècnic/a en Simulació 

 

La Fundació Dr. Ferran ha de cobrir dues places de tècnic/a en Simulació per al Centre 

d’Innovació i Simulació Territorial (CISTE) de la Universitat Rovira i Virgili, ubicat al campus 

Terres de l’Ebre. 

 

Característiques de la plaça: 

 

- El contracte temporal tindrà una durada de 4 anys, renovable anualment, amb un període 

de prova de 6 mesos. 

- Condicions laborals: 40 hores setmanals (de 09.00 h a 17.00 h). 

- Retribució: segons conveni i categoria professional. 

 
 

Funcions del lloc de treball: 

 
- Muntatge i preparació dels laboratoris de simulació  

- Suport a la gestió audiovisual durant la durada de les simulacions. 

- Proporcionar assistència tècnica, suport i capacitació a professors, instructors i personal fent ús 

dels equips de simulació. 

- Control d’instal·lacions, materials i estoc de subministraments de laboratori de simulació. 

- Recreació teatral (vestuari, maquillatge) per a escenaris de simulació. 

- Gestió administrativa de l’agenda de formacions i planificació horària. 

- Creació /maneig de bases de dades. 

- Suport administratiu, segons necessitats del CISTE. 

 
 

 
Requisits: 

 
- Tècnic mitjà, superior, diplomat i/o graduat universitari o afins (àmbit tecnològic, mitjans 

audiovisuals, informàtic, enginyeria, ...). 



Data: dijous, 07/juliol/2022 

 

 
 

Elements a valorar 

 

- Es valorarà experiència i/o coneixements: 

 Domini informàtic i interès per les noves tecnologies. 

 Coneixement del funcionament d’equips audiovisuals: projectors, micròfons, etc. 

 Coneixements de terminologia específica de l’àmbit sanitari. 

 Nivell d’anglès mitjà/alt. 

- Competència professional, habilitats de comunicació i interrelació excel·lents.  

- Creativitat i capacitat organitzativa per gestionar la càrrega de treball i habilitats per interactuar 

amb altres membres i responsables per tal d'obtenir els millors resultats. A més de capacitat 

d’adaptació, predisposició i identificació amb la identitat i la missió del CISTE. 

 

Sol·licituds 

 
- Les persones interessades han de presentar la documentació següent a la Fundació Dr. 

Ferran mitjançant el correu electrònic: fferran.ebre.ics@gencat.cat: 

 Carta de sol·licitud. 

 Titulació que li dona accés a la plaça sol·licitada. Els títols obtinguts fora d'Espanya o 

en centres espanyols no estatals hauran d'estar homologats, convalidats o reconeguts 

en el sistema espanyol. 

 Curriculum vitae que inclogui com a mínim informació relacionada amb la plaça que es 

presenta. 

- La data límit de presentació és el divendres 15 de juliol de 2022 a les 14.00 h. 

 
 

Procés de selecció 
 

- 1a fase: Verificació del compliment dels requisits de participació en el procés selectiu. 

- 2a fase: Estudi del currículum (valoració dels coneixements, de l’experiència prèvia i altra 

informació sobre la trajectòria professional). 

- 3a fase: Entrevista personal presencial. 

- Es preveu anunciar el resultat d'aquesta convocatòria la primera setmana d’agost 2022 

mitjançant la pàgina web de la Fundació Dr. Ferran: https://fundacioferran.org/ 

- Inici de contractació: setembre 2022 
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