OFERTA DE PRÀCTIQUES MUSEU D’ART CONTEMPORANI DE BARCELONA (MACBA)
El MACBA és una institució cultural amb participació pressupostària pública i privada. L’oferta de
pràctiques està destinada a donar suport a l’àrea de gestió econòmica, i en concret, al departament de
Control de Gestió.
Aquesta col·laboració proporcionarà coneixement del funcionament econòmic d’una institució cultural des
del punt de vista de l’àrea de Controlling. Suport en tasques pressupostàries i col·laboració en l’elaboració
i seguiment dels indicadors de gestió.

1.

Departament de l'organització: Control de Gestió

2.

Perfil
Oferim plaça de pràctiques per donar suport al departament de Control de Gestió que té la missió
de desenvolupar i implementar les polítiques de control de gestió del MACBA que inclouen
l’elaboració i el seguiment periòdic del pressupost assignat a cadascuna de les àrees del
MACBA, així com l’elaboració i anàlisi dels indicadors de gestió que s’estableixen pel seguiment
de l’estratègia del MACBA amb l’objectiu de proporcionar la informació de gestió a la direcció en
temps i forma per la presa de decisions.
Busquem a una persona responsable, eficient, metòdic i resolutiva en el dia a dia.

3.

Pla de treball assignat


Seguiment continu del pressupost.



Suport en els tancaments trimestrals i anàlisi de desviacions de despesa i projeccions
d’ingressos de l’any en curs.



Suport en l’elaboració de pressupostos d’exercicis futurs.



Col.laborar en el tancament anual, juntament amb el departament de comptabilitat.



Participació activa en projectes turístics, en col·laboració amb diferents institucions culturals
de Barcelona.



Col·laboració en reportar dades a institucions.



Col·laboració en l’elaboració mensual dels indicadors d’ingressos i en la memòria d’activitats
anual corresponent a 2017.

4.

Requeriment acadèmics
Imprescindible estar estudiant i poder realitzar un conveni de pràctiques mitjançant un acord amb
la teva escola o universitat.
Grau en Administració i Direcció d'Empreses o Economia o similars
Máster en Ciències Actuarials i Financeres o similar

5.

Idiomes: Català i castellà nivell alt

6.

Coneixements informàtics: Domini d’Excel i Powerpoint

7.

Horari: Matins de 9h a 14 h

8.

Data d’incorporació: Desembre 2017

9.

Durada de les pràctiques: 6 mesos prorrogables a 6 mesos més

10. Ajut econòmic a l’estudiant: 6€/hora

