
 

 

TÈCNIC/A EN RECERCA SOCIAL APLICADA 

 

La Fundació Ferrer i Guàrdia  ha obert un termini per a la presentació de currículums amb l’objectiu de cobrir una 

plaça de tècnic/a en recerca social aplicada de l’Institut d’Anàlisi Social i Polítiques Públiques de la Fundació a 

través d’un programa de Garantia Juvenil finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons Social 

Europeu. Aquesta persona serà l’encarregada de donar suport ens els estudis en els que treballa la Fundació.  

 

El termini per presentar candidatura finalitza el dia 16 d’octubre de 2018. Els currículums els heu de fer arribar a 

fundacio@ferrerguardia.org indicant en l’assumpte del missatge la següent referència: “RECERCA”. 

 

 

Tasques i funcions: 

- Recerca de dades a partir de fonts secundàries 

- Cerca d’informació de forma autònoma 

- Redacció d’informes 

- Tractament de dades estadístiques 

- Conducció o suport en dinàmiques participatives 

- Preparació de documents de suport per a presentacions de resultats 

- Redacció, seguiment i avaluació de projectes i memòries 

 

Requisits: 

- Titulació: Grau o llicenciatura en Sociologia o en Ciències Polítiques i de l’Administració. 

- Menor de 30 anys 

- Inscrit com a beneficiari del Programa de Garantia Juvenil i com a demandant d’ocupació al SOC 

- Nivell superior de català i castellà 

- Coneixements alts en ofimàtica, especialment en full de càlcul, i en programari estadístic (SPSS, R...) 

- Capacitat alta de treball en equip i d’autonomia personal. 

- No haver estat contractat en les convocatòries anteriors del programa “Joves en pràctiques” del 

Programa de Garantia Juvenil 

 

Es valorarà: 

- Capacitat de disseny, redacció, seguiment i avaluació de projectes 

- Competències en comunicació i/o disseny 

- Capacitat de parlar en públic 

- Carnet de conduir i disposar de vehicle propi 

- Coneixements de llengua anglesa 

- Coneixement i experiència en l’àmbit associatiu 

 

S’ofereix: 

- Contracte laboral en pràctiques a jornada complerta 

- Salari brut de 1450 € mensuals aproximadament. 

- Durada del contracte: 6 mesos 

- Lloc de treball habitual: Barcelona 

- Incorporació immediata 
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