Center for Brain and Cognition
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Tànger, 122-140 – 08018 Barcelona

El Grup de Recerca “Speech Acquisition and Perception”, SAP (www.sap.upf.edu) del
Departament de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de la Universitat
Pompeu Fabra, requereix cobrir la plaça de:
Research Assistant pels seus Laboratoris de Neurociència

Descripció del lloc de treball:
- Desenvolupar tasques de suport a la recerca derivades dels estudis relacionats amb la
llengua, el raonament i l' atenció on hi intervenen subjectes nens o nadons.
- Planificació i contacte amb les famílies dels nadons per explicar els estudis que es
realitzen al laboratori.
- Gestionar les agendes dels diferents estudis amb nens/nadons.
- Suport per a la preparació de material divers (qüestionaris, etc…).
- Manteniment i actualització de la bases de dades dels estudis realitzats.
- Recepció de les famílies al laboratori.
- Gestió de la negociació en els nous centres per a la recaptació de subjectes.
- Coordinació dels actes de presentació i difusió del Laboratori.
- Suport al manteniment de la pàgina web del Laboratori.
- Coordinació amb els Investigadors Principals.
- Redacció informes/memòries d’activitat.
Requisits:
- Capacitat d’organització i responsabilitat.
- Pulcritud i autonomia en el treball.
- Dots de comunicació.
- Persona amb empatia amb nens petits.
-

Titulació universitària.
Coneixements d’anglès.
Informàtica avançada a nivell usuari.

Condicions:
- Dedicació: 37,5 hores/setmana.
- Horari: a convenir
- Contracte: inicial de 12 mesos.
- Sou brut anual: 18.500 euros
- Incorporació: Immediata.

Procés de selecció:
Les persones interessades hauran de fer arribar carta de presentació i CV a següent l’adreça
laboratoris.cbc@upf.edu tot indicant la Referència: Research Assistant al més aviat possible
(en tot cas, abans de 12 de juny 2014). Les sol∙licituds seran avaluades a mesura que es rebin.
Les persones pre‐seleccionades seran contactes per una entrevista personal.

