VACANTE

Coordinador de Programa

L’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) convoca una plaça de coordinador d’un nou programa de
formació i recerca sobre Ciutats i la Nova Agenda Urbana. El coordinador serà el responsable de la seva
gestió integral, seguint les directrius del Director del Programa.
Els candidats hauran de combinar un bon coneixement dels temes vinculats a les polítiques urbanes, i en
particular sobre la Nova Agenda Urbana, experiència en la gestió i organització de programes docents, i una
capacitat contrastada en la gestió i implementació de programes. Es requereix un bon domini de l’anglès,
oral i escrit, així com una experiència prèvia en tasques de gestió, que incloguin coneixements de gestió
econòmica i gestió d’activitats docents.
El candidat seleccionat s‘encarregarà de coordinar els mitjans necessaris per l’assoliment dels objectius del
programa. S’encarregarà de forma directa, amb el suport del personal de gestió de l’IBEI, de la promoció,
organització i execució dels cursos de formació executiva, de la gestió de les diferents activitats de difusió del
programa, del suport a les iniciatives de recerca que es portin a terme, de la coordinació del Consell Assessor
del programa, i de la relació amb els col·laboradors externs del programa, entre d’altres tasques.
El tipus de jornada i horari serà consensuat amb el Director del Programa. La remuneració, competitiva
internacionalment, estarà d’acord amb la seva experiència prèvia i trajectòria professional.

Les sol·licituds s’han d’enviar abans del 20 de setembre de 2018.

Els candidats interessats en la plaça hauran de fer arribar el seu CV i una carta de motivació a:
Carlos Sánchez, Coordinador de Recerca del Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI),
csanchez@ibei.org

INSTITUT BARCELONA D’ESTUDIS INTERNACIONALS (IBEI)
L’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals és un centre de recerca creat per cinc universitats de Barcelona
(Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Oberta
de Catalunya i Universitat Politècnica de Catalunya).
L’IBEI recolza la recerca en tots els aspectes de l’economia política internacional, la seguretat internacional,
les relacions internacionals, la política exterior i les polítiques públiques comparades.
Més informació sobre l’IBEI i els seus programes a www.ibei.org

