
CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA DE COORDINADOR TÈCNIC DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT DE LA XARXA VIVES D’UNIVERSITATS 
 
La Xarxa Vives d’Universitats convoca una oferta d’ocupació per a cobrir la plaça de coordinador 
tècnic de cooperació al desenvolupament.  
 

1. Lloc de treball:  
Secretaria Executiva de la Xarxa Vives d’Universitats. Universitat de Barcelona, Barcelona. 
 

2. Característiques de la contractació: 
a. Contracte laboral indefinit. 
b. Sou brut anual de 25.000,00 €. 
c. Dedicació horària: 40 hores setmanals. 
d. Disponibilitat per a viatjar. 
e. Incorporació: immediata. 
 

3. Requisits dels aspirants: 
a. Diplomatura, llicenciatura, arquitectura o enginyeria superior o tècnica. 

 
4. Mèrits:  

a. Coneixement de la realitat universitària i del seu entorn. 
b. Formació i experiència professional en gestió de projectes de cooperació al 

desenvolupament. 
c. Coneixements i experiència professional en l’àmbit de la gestió de les relacions 

internacionals. 
d. Coneixements d’informàtica, ofimàtica i Internet a nivell d’usuari.  
e. Coneixements de català de nivell alt. 
f. Coneixements de francès de nivell alt. 
g. Coneixements de català de capacitació tècnica en llenguatge administratiu. 

  
5. Funcions del càrrec: 

a. Coordinació dels projectes de cooperació al desenvolupament de la XVU. 
b. Suport a les actuacions de la XVU en l’àmbit de les relacions internacionals. 
c. Gestió de les relacions amb els serveis i fundacions de cooperació al 

desenvolupament de les universitats i coordinació de la Comissió de Solidaritat i 
Cooperació Internacional de la XVU. 

d. Suport a l’organització i realització d’actes institucionals. 
e. Altres funcions i tasques, de caràcter transitori que, encarregades pels seus 

superiors o d’acord amb els òrgans de govern corresponents, s’assignin a aquest 
responsable de cooperació al desenvolupament. 

 
6. Presentació de sol�licituds i documentació: 

a. Període de presentació de sol�licituds: del 7 de juliol al 18 de juliol de 2008, ambdós 
inclosos. 

b. Procediment de presentació de sol�licituds: enviament per correu electrònic del 
currículum a l’adreça convocatoria@vives.org. 

  
7. Procés de selecció: 
Als candidats seleccionats se’ls convocarà per a la realització d’una prova escrita el dia 23 de 
juliol. El procés finalitzarà amb una entrevista als candidats amb més mèrits el dia 24 de juliol. 
 
La resolució es comunicarà el dia 30 de juliol a través d’un missatge de correu electrònic a les 
persones que hagin participat en el procés de selecció. 
 
Castelló de la Plana, 30 de juny de 2008 


