
Empresa: CONSORCI MUSEU D’ART CONTEMPORANI DE BARCELONA (MACBA) 

 

El Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) ofereix la possibilitat de fer pràctiques al departament 

de Recursos Humans.  

Aquesta col·laboració proporcionarà endinsar-se en el dia a dia d’una institució cultural referent en el seu 

sector i conèixer el funcionament d'un departament de Recursos Humans.  

 

1. Àrea/ Departament de l’empresa: Recursos Humans 

2. Pla de treball assignat (detallat):  

• Administració de personal: Suport en l’explotació del programa de gestió del temps, 

revisió incidències amb el programa i donar solució, suport en la preparació d'informes 

trimestrals i anuals (informe d'absentisme, informe gestió del temps (vacances, hores 

extres, o altres incidències...), suport en l'elaboració d' indicadors i anàlisis de les dades, 

introducció de contractes laborals a les nostres bades de dades, actualització i 

manteniment de la base de dades, donar suport en la preparació de pressupost, contacte 

amb la gestoria per altes i baixes IT, altes i baixes de personal o altres consultes, revisió 

i seguiment registre targetes aparcament. 

• Comunicació interna: elaboració de comunicats interns, novetats de recursos humans a 

través de la intranet, elaboració d’acreditacions internes, actualització dels 

organigrames... 

• Suport en altres projectes del departament 

3. Requeriment acadèmics (estudis adequats a l’oferta o similars):  

Formació universitària adient al lloc de treball, Administració i Direcció d’ Empreses, Economia, 

Relacions Laborals o similar. 

Imprescindible estar estudiant i poder realitzar un conveni de pràctiques mitjançant un acord amb 

la teva escola o universitat. 

4. Idiomes: 

Català i castellà alt 

5. Coneixements informàtics: 

Nivell avançat d'Excel 

6. Horari: matins de 9h a 14h 

7. Data d’incorporació: Principis de març 

8. Durada de les pràctiques: 6 mesos amb possibilitats de pròrroga  

9. Ajut econòmic a l’estudiant: 6€/hora 

10. Objectius de les pràctiques (projectes):  

Aquesta col·laboració proporcionarà coneixements pràctics de la gestió de recursos humans, 

endinsant-se en el dia a dia d’una institució cultural referent en el seu sector i participar activament 

en el assoliment dels objectius marcats en el pla estratègic de recursos humans. 

 


