OFERTA DE PRÀCTIQUES
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 d’Arquitectura i Serveis Generals donant suport a l’àmbit
de Serveis Generals.
1. Àrea/ Departament de l’empresa: Arquitectura i Serveis Generals – Serveis
Generals
2. Pla de treball assignat (detallat):
•
•
•
•
•
•
•
•

Donar suport en el seguiment de facturació dels serveis de manteniment,
seguretat i neteja del museu.
Introducció de dades de facturació al sistema de gestió interna
Realització de graelles de coordinació dels diferents serveis que
requereixen l'activitat diària del museu.
Gestió de comandes al sistema de gestió interna
Donar suport en la gestió de quadres de facturació i seguiment
administratiu
Donar suport en la formalització de pressupostos de serveis generals per a
activitats del museu.
Introducció de les factures de subministraments als quadres de seguiment.
Liquidació de despeses del departament

3. Requeriment

acadèmics

(estudis

adequats

a

l’oferta

o

similars):

Imprescindible estar estudiant i poder fer un conveni de pràctiques mitjançant
un acord amb la teva escola o universitat.
4. Idiomes: Català, castellà. Anglès no és imprescindible
5. Coneixements informàtics: Excel nivell alt
6. Horari: Matins, de 9:00h a 14:00h
7. Data d’incorporació: Març 2021
8. Durada de les pràctiques: preferiblement un any
9. Ajut econòmic a l’estudiant: L'estudiant rebrà un ajut de 6€/hora

10. Objectius de les pràctiques: adquirirà coneixements pràctics de la gestió dels
serveis de neteja, seguretat i manteniment d'un museu, tant a la vessant
administrativa com operativa
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.

