CONCURS PÚBLIC

Tècnic/a Estadístic/a
(2 places)

Empresa:
Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)
Campus Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra, Cerdanyola del Vallès)
Sector/activitat:
L’IERMB és un consorci públic d’investigació que desenvolupa la seva recerca en les àrees
social, econòmica i territorial dins dels àmbits urbans, metropolitans i regionals on conflueixen els
interessos de la universitat, l’administració pública i les institucions per a la promoció econòmica
(més informació a http://www.iermb.uab.cat/).
Persona de contacte:
Juan Carlos Migoya Martínez
Càrrec: Gerent
E-mail: JuanCarlos.Migoya@uab.cat
Telèfon: 935868874

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L’IERMB està interessat en incorporar 2 tècnics/ques estadístics/ques per executar les
operacions estadístiques que es deriven dels projectes de recerca de l’Institut.
CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
Contracte laboral d’obra i servei de caràcter temporal1, amb dedicació exclusiva (37,5 hores
setmanals), i en horari de dilluns a divendres, de les 8 a les 15 hores, i una tarda de les 16 a les
18:30 hores.
El salari brut anual és de 24.000 euros (14 pagues).
1

Suport als projectes del Contracte Programa AMB-IERMB 2017 (juny-desembre 2017).

PERFIL DE LA PLAÇA
Missió
Executar les operacions estadístiques que es deriven dels projectes de recerca de l’Institut,
d'acord amb les línies de treball establertes per el/la Responsable d’estadística i per el/la Cap de
l’Àrea de recerca.
Responsabilitats
• Participar en el disseny, assessorament i desenvolupament de projectes que involucrin un
tractament estadístic.
• Col·laborar en les diverses etapes d’obtenció, processament, interpretació i presentació de
dades.
• Proposar estratègies i solucions d’acord amb els recursos disponibles.
Funcions
• Posar en pràctica les accions estadístiques acordades (disseny de qüestionari, disseny mostral,
creació de les bases de dades, explotació de les dades, etc...).
• Proposar possibles millores en els processos i resultats.
• Organitzar i adequar les tasques a realitzar segons el temps i els recursos disponibles.
• Garantir els processos i els resultats de qualitat.
• Participar en els equips de treball i donar sentit interdisciplinari a l’estadística.
• Facilitar l’aplicació de les noves tècniques i recursos estadístics.
• Elaborar informes i estadístiques.
REQUISITS I VALORACIÓ DELS CANDIDATS
• Grau o llicenciatura en estadística.
• Coneixements de programari estadístic a nivell d'expert de SPSS i R.
• Coneixements de modelització estadística (regressions lineals, lògits/pròbits, multinomial, etc.)
• Coneixements d’anàlisi multivariant (components principals, correspondències, clúster, etc.)
• Coneixements avançats de MS Office i bases de dades (Access, MS Jet SQL, Oracle, etc.)
• 3 anys o més d’experiència demostrable en l’anàlisi de dades estadístiques
• Coneixements de català oral i escrit, equivalents al nivell C de la Junta Permanent
• Capacitat i/o experiència en el treball amb equips interdisciplinaris
• Capacitat i/o experiència en la gestió per processos
Altres mèrits a valorar
• Màster en estadística.
• Una altra carrera universitària afí (ITM, Sociologia, Ciències Polítiques, etc.)
• Coneixements de programari estadístic a nivell d'expert d’Stata, SPAD, SAS, etc.
• Experiència en l’anàlisi de dades en enquestes transversals amb dues o més BBDD
• Experiència en l’anàlisi de dades en enquestes panel (EPA, ECV, etc.)
• Coneixements d'idiomes estrangers, preferentment d'anglès

PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Els/les candidats/es interessats/des han de enviar per correu electrònic un formulari de sol·licitud
(model normalitzat adjunt) i un currículum vitae en format lliure a l’adreça següent:
iermb@uab.cat; també poden trametre aquesta documentació mitjançant la Seu electrònica de
la pàgina web de l’IERMB: https://iermb.uab.cat/ca/seu-electronica/ofertes-de-treball/.
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 22 de maig de 2017, a les 14 hores.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 8 de maig de 2017

