Anunci de lloc de pràctiques
DADES DEL LLOC
CODI LLOC: 					Pràctiques Oficina de Londres
POSICIONS: 					1
ÀREA: 					Àrea de Mercats de l’ICEC
DEPENDÈNCIA: 				Directora de l’Àrea
PERSONES EN DEPENDÈNCIA: 		
Cap
JORNADA: 					5 hores diàries
HORARI: 					A concretar

CATALAN ARTS. ÀREA DE MERCATS DE L’ICEC
Catalan Arts és la marca d’internacionalització de l’ICEC (coordinada des de l’Àrea de Mercats)
per impulsar les empreses creatives i culturals catalanes arreu del món. Catalan Arts ofereix tot
tipus de material i recursos als professionals catalans que cerquen desenvolupar els seus projectes
internacionalment i als professionals d’altres països que cerquen produccions artístiques per als seus
festivals o espais culturals. Catalan Arts compta amb oficines a Barcelona, Londres, París, Berlín i
Brussel·les. La funció de les oficines de l’ICEC a l’exterior és essencial per identificar nous mercats
en expansió, facilitar la participació del sector català de la cultura a fires i mercats internacionals de
referència, organitzar activitats de networking i connectar així els professionals internacionals amb
els professionals catalans i els mercats estratègics de Catalunya.

PROJECTE DE PRÀCTIQUES
Des de l’Àrea de Mercats cerquem una persona en pràctiques que doni suport a les accions que
portem a terme a l’oficina de l’ICEC a Londres i que tingui especial interès en aprendre sobre
internacionalització de les empreses creatives dels sectors de les arts escèniques, música, editorial,
galeries d’art i cultura digital. El projecte de pràctiques pot ser adaptat en funció dels horaris i
interessos de l’estudiant.
L’objectiu principal és el perfeccionament docent del beneficiari per tal de completar la seva formació
pràctica i contribuir en la inserció laboral, fomentant l’autoformació i aproximant els estudiants al
context professional.

OBSERVACIONS
Indispensable cursar estudis universitaris que permetin formalitzar un conveni de pràctiques
universitat – empresa.
Es realitzaran entrevistes amb les persones seleccionades.
La compensació econòmica del conveni de pràctiques és de 700 lliures mensuals.

FUNCIONS
1. Recerca i estudis sobre mercats culturals al país de destí: arts escèniques, musical, editorial,
artístic, disseny, digital, etc. Actualització de mappings i estudis ja existents.
2. Recerca d’informació sobre fires, festivals i altres esdeveniments d’interès que es desenvolupin
en el país de destí. També recerca d’espais on s’hagin programat companyies i artistes catalans al
Regne Unit.
3. En el cas de que l’ICEC organitzi un estand o activitat, durant els dies de fira, atenció als/a les
professionals i públic.
4. Col·laboració en l’organització de trobades entre agents culturals catalans i estrangers.
5. Col·laboració en l’organització de la difusió d’activitats culturals i dels mercats estratègics.
6. Actualització, ampliació i reordenació de les bases de dades existents a l’oficina.
7. Gestió i preparació de documents (dossiers de fires, fitxes actuacions catalanes, mailings,
newsletters...)
8. Seguiment i actualització de les xarxes socials.
9. Atenció i seguiment telefònic de contactes, entrevistes personals amb artistes i/o programadors o
entitats culturals.
10. Tasques administratives diverses i de suport necessàries per al correcte funcionament de l’oficina.

REQUISITS
Formació:
Estudis superiors en Gestió Cultural, Comunicació i Indústries Culturals, Periodisme, Comunicació
Audiovisual, Publicitat i RRPP, Arts i Disseny, o similars.
Nivell C1 de català o equivalent
Nivell B2 d’anglès o equivalent
Es valorarà:
Capacitat d’iniciativa, recerca, autonomia i motivació.
Interès en la internacionalització de les empreses creatives i culturals.
Coneixements del sector cultural català i/o internacional.
Coneixement de xarxes socials i eines de comunicació.

Les persones interessades poden enviar el seu currículum fins el dia 13 d’abril de 2018 inclòs
a la següent adreça: rrhh.icec@gencat.cat, indicant a l’assumpte “Pràctiques Londres ICEC”

