Convocatòria
de dues places de tècnic/a lingüístic/a
L’Institut d’Estudis Catalans convoca, a torn obert, dues places de tècnic/a lingüístic/a: una per
a les Oficines Lexicogràfiques de la Secció Filològica i una altra per al projecte del Diccionari
Descriptiu de la Llengua Catalana.
La funció principal que s’ha d’exercir en ambdós llocs de treball consisteix en la redacció
d’articles de diccionari. En el cas del lloc de treball a les Oficines Lexicogràfiques, altres tasques
que s’han de dur a terme són l’aplicació i el desenvolupament dels acords presos per la
Comissió de Lexicografia i la Secció Filològica i la redacció d’estudis sobre el lèxic.
Requisits:
— Ésser llicenciat/ada en filologia catalana, en lingüística o haver cursat estudis similars.
— Tenir coneixements superiors de l’expressió escrita i de la normativa del català.
— Tenir coneixements aprofundits com a usuari/ària d’eines d’ofimàtica (bases de dades,
tractament de textos…).
— Tenir aptituds per al treball en equip i bona capacitat d’anàlisi i de síntesi.
Mèrits:
— Tenir experiència en l’elaboració de diccionaris o haver participat en projectes lexicogràfics.
— Tenir formació universitària en el camp de la lexicografia.
— Tenir capacitat per al disseny i per a la proposta de criteris sobre qüestions relacionades
amb l’anàlisi descriptiva del lèxic.
— Estar en possessió del diploma d’estudis avançats o del títol de doctor en filologia o en
lingüística.
— Acreditar un bon coneixement d’anglès i francès.
La jornada és a temps complet i la retribució és negociable d’acord amb el currículum que
s’acrediti.
Les persones interessades s’han d’adreçar per escrit al Departament de Recursos Humans de
l’Institut d’Estudis Catalans, enviant un correu electrònic a l’adreça recursos.humans@iec.cat , i
han d’adjuntar el currículum complet i un certificat de l’expedient acadèmic dels estudis
realitzats. En l’assumpte del correu electrònic s’ha de fer constar la referència TLN/01.
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