CONVOCATÒRIA DE COL·LABORADOR/A PER AL PROJECTE OR-IEC
L’Institut d’Estudis Catalans vol contractar un/a col·laborador/a extern/a per al projecte Observatori de la Recerca
de l’IEC.
L’Observatori de la Recerca de l’IEC (OR-IEC) és un servei d’informació especialitzada en les activitats de recerca,
desenvolupament i innovació (R+D+I) desplegades a les terres de llengua i cultura catalanes, amb comparacions a
escala internacional.
Creat l’any 2003, els objectius principals de l’Observatori de la Recerca de l’IEC són:
1) Difondre i analitzar informació especialitzada sobre el sistema científic i tecnològic de les terres de llengua i
cultura catalanes.
2) Establir un canal de comunicació amb la comunitat científica, així com amb el personal que dona suport a
aquesta comunitat (gestors, tècnics, documentalistes…).
Descripció de les tasques a realitzar
a) Revisar més d’un centenar de fonts d’informació especialitzades.
b) Actualitzar els continguts del portal web de l’OR-IEC (informes estadístics, publicacions, etc.).
c) Publicar anàlisis periòdiques sobre les activitats d’R+D+I desenvolupades a les terres de llengua i cultura
catalanes, amb comparacions a escala internacional.
d ) Difondre la informació a través de les xarxes socials i del butlletí mensual de l’OR-IEC.
e) Atendre les consultes i peticions rebudes per l’OR-IEC.
f ) Recopilar les estadístiques mensuals del portal web i de les xarxes socials de l’OR-IEC.
Les tasques es desenvoluparan des del domicili professional del col·laborador/a.
Durada de la col·laboració
De l’1 de novembre de 2020 al 31 d’octubre de 2021.
Honoraris
16.200 € (més el 21 % d’IVA).
Les persones interessades han de tenir disponibilitat horària i flexibilitat per a acudir a les dependències de l’IEC
quan siguin convocades pels responsables del projecte o quan ho requereixi l’execució de les tasques encomanades.
Si són subjectes obligats, prèviament a l’inici de la prestació del servei, han d’acreditar que estan al corrent de
pagament de les seves obligacions amb el règim especial dels treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA).
Les persones interessades han d’enviar, per correu electrònic, abans del 30 d’octubre, el seu curriculum vitae al
Servei de Recursos Humans de l’Institut d’Estudis Catalans (recursos.humans@iec.cat), i han d’indicar la referència
OR-IEC/2020.
Barcelona, 26 d’octubre de 2020

Us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer que és responsabilitat de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) amb la finalitat de la
gestió de la present convocatòria. Les vostres dades no seran cedides a tercers, i seran destruïdes de manera automàtica al cap de cinc anys.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat, adreçant-vos per escrit a l’Institut
d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o bé enviant un correu electrònic a l’adreça dades.personals@iec.cat.

