OFERTA DE PRÀCTIQUES AL MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE BARCELONA (MACBA)
El Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) ofereix la possibilitat de fer pràctiques al
departament d'Organització i Sistemes.
Aquesta col·laboració proporcionarà competències pràctiques ja que permetrà aplicar els coneixements
teòrics adquirits a la carrera, endinsant-se en el dia a dia d’una institució cultural referent en el sector i
participant activament en l’assoliment dels objectius marcats.
1.

Departament
Organització i Sistemes

2.

Perfil
Oferim plaça de pràctiques per donar suport al departament d’Organització i Sistemes, que
s’encarrega de planificar i organitzar l'estratègia general de processos i sistemes d'informació del
MACBA, per tal de processar la informació i poder compartir el coneixement de la nostra
organització amb la societat
Busquem a una persona amb vocació de servei, pràctica, eficient, metòdica i resolutiva en el dia
a dia.

3.

Pla de treball assignat
Tasques generals del Departament
-Donar solució a incidències i assistència a consultes assignades que afecten als usuaris.
-Donar assistència al departament.
-Donar les nocions i pautes bàsiques sobre el sistema d’informació a tots els nous usuaris.
-Fer el manteniment del cablejat de veu i dades.
-Col·laborar activament en la gestió documental i el tractament de dades del museu, optimitzant
l’ús dels espais de magatzem.
Tasques de manteniment preventiu
-Revisió i actualització dels equips informàtics d’aules, espais i magatzem del departament.
-Gestió de l’inventari d’equips informàtics de tot el museu.
-Gestió del magatzem informàtic.

4.

Requeriments acadèmics
Imprescindible estar estudiant i poder realitzar un conveni de pràctiques mitjançant un acord amb
l’escola o universitat.
Grau en Enginyeria Informàtica o Estudis de Cicle Formatiu Grau Superior Informàtica o similars

5.

Idiomes
Català i castellà, nivell alt

Anglès, nivell mig
6.

Coneixements informàtics:
Paquet Microsoft Office 2016 i anteriors. Nivell alt
Sistemas Operatius: Windows, Mac Os X i Linux
Manteniment d’equips informàtics
Coneixements a nivell de xarxa LAN (TCP/IP, cablejat, VLAN, WIFI,...)

7.

Horari
Matins, de 9 h a 14 h

8.

Data d’incorporació
Setembre de 2016

9.

Durada de les pràctiques
6 mesos amb possibilitat de pròrroga

10. Ajut econòmic a l’estudiant
L'estudiant rebrà l'ajut econòmic que estipuli el centre

