Convocatòria d’una plaça de tècnic/a de sistemes audiovisuals i manteniment
L’Institut d’Estudis Catalans convoca, a torn obert, una plaça de tècnic/a de sistemes audiovisuals i
manteniment.
La missió principal d’aquest lloc de treball, sota la direcció del responsable de sistemes audiovisuals, consisteix
a donar suport logístic i tècnic als actes que es duen a terme a les sales d’actes de l’IEC i garantir‐ne un
desenvolupament correcte. També, col∙labora en tasques de manteniment amb vista a la reparació, la
conservació i la millora dels equipaments i les instal∙lacions dels diferents centres. Igualment, té assignades altres
tasques auxiliars dins l’organització de l’Oficina d’Atenció al Públic i Suport Logístic.
Funcions:
— Preparar, mantenir i supervisar les sales per a conferències.
— Portar el control tècnic dels equipaments audiovisuals durant el desenvolupament dels actes, i
enregistrar i/o emetre l’acte mitjançant la reproducció en temps real (streaming).
— Atendre les necessitats tècniques dels ponents i resoldre les incidències que hi pugui haver.
— Donar suport a les feines de manteniment en tasques de reparació, conservació i millora de les diferents
instal∙lacions.
Requisits:
— Haver cursat estudis de cicle formatiu de grau superior en imatge i so o acreditar una formació
equivalent.
— Acreditar experiència en un lloc de treball de característiques similars.
— Tenir coneixements en edició de vídeo amb el programari Final Cut.
— Tenir coneixements sobre la plataforma Youtube en la gestió de canals i en la realització de
reproduccions en temps real.
— Haver obtingut el nivell C de català de la Generalitat de Catalunya o un títol equivalent.
— Tenir disponibilitat i flexibilitat horàries.
Mèrits:
— Es valorarà molt positivament haver cursat un cicle formatiu en alguna especialitat de la família
d’instal∙lacions i manteniment, així com l’experiència laboral en manteniment d’edificis i instal∙lacions.
— Es valorarà positivament el coneixement de la llengua anglesa.
El contracte és inicialment temporal, amb la possibilitat d’esdevenir indefinit. La jornada laboral és de
37,5 hores setmanals i la retribució és negociable d’acord amb el currículum que s’acrediti.
Les persones interessades han d’enviar el curriculum vitae, per correu electrònic, al Servei de Recursos Humans
de l’Institut d’Estudis Catalans (recursos.humans@iec.cat), i han d’indicar la referència TSA/02.
Institut d’Estudis Catalans, 9 d’abril de 2018
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran
incorporades en un fitxer que és responsabilitat de l’Institut d’Estudis Catalans, amb la finalitat de gestionar aquesta convocatòria. Podeu exercir
els drets d’accés, rectificació, cancel∙lació i oposició de les vostres dades personals 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 lopd@iec.cat.

