OFERTA DE PRÀCTIQUES MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE BARCELONA
El Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) ofereix la possibilitat de fer pràctiques al
departament de Producció .
Aquesta col·laboració proporcionarà conèixer el funcionament d’un museu d‘art contemporani, participar
activament amb la definició dels processos que implica la producció artística (d’obra, d’exposicions i
d’activitats), aprendre a documentar el seguiment dels pressupostos, processos i procediments, aprendre
tècniques de gestió de projectes en un context diferent

1.

Departament de l'organització: PRODUCCIÓ - PRESSUPOSTOS

2.

Perfil
Estudiants d’ADE o similar, preferiblement en l’àmbit de l’ administració i direcció d’empreses
Interès i/o coneixements sobre gestió de projectes, gestió de la qualitat, gestió i manteniment de
pressupostos

3.

Pla de treball assignat
-

formació en dinàmiques i eines de gestió de projectes de producció artística (d’obra,

d’exposicions i d’activitats)

4.

-

participació en reunions de treball dels projectes

-

elaboració de documentació de gestió de projectes (informes, calendaris, pressupostos)

-

redacció de procediments

-

seguiment de pressupostos mitjançant ERP

Requeriment acadèmics
Imprescindible estar estudiant i poder realitzar un conveni de pràctiques mitjançant un acord amb
la teva escola o universitat.

5.

Idiomes:
Català, castellà, anglès.

6.

Coneixements informàtics:
Eines ofimàtiques nivell alt: alt nivell d’excel i coneixements sobre bases de dades
Es valorarà coneixements sobre software de gestió ERP d’Oracle

7.

Horari: flexible, a acordar, preferiblement tardes. segons la disponibilitat del candidat (3-4h/dia
de dilluns a divendres)

8.

Data d’incorporació: Gener 2021 aproximadament

9.

Durada de les pràctiques: 6 mesos + possibilitat d’altres 6 mesos

10. Ajut econòmic a l’estudiant: L'estudiant rebrà una ajuda de 6€/hora
11. Disponibilitat a realitzar les pràctiques en remot (no presencial)
Observacions:
Donada la situació actual extraordinària, com a conseqüència del Covid19, les Pràctiques Curriculars
i/o extracurriculars s’hauran de poder realitzar en format no presencial o semipresencial, segons les
instruccions sanitàries vigents, per aquest motiu l’estudiant en pràctiques haurà de disposar de
mitjans (ordinador, wifi, etc...) per a poder realitzar les pràctiques en remot.

