Elisava Alumni Talent Hub
BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2020

Elisava Alumni Talent Hub 2020 | 1

ÍNDEX

1.- Antecedents
2.- Detalls de la convocatòria
2.1.- Informació general i fases
2.2.- Requisits de participació
3.- Valoració de les propostes
4.- Accions de comunicació i de divulgació
5.- Dades de contacte

Elisava Alumni Talent Hub 2020 | 2

1.- Antecedents
ELISAVA i Elisava Research representen un ecosistema de desenvolupament de projectes,
recerca i innovació. En la majoria d’ocasions, els projectes que es desenvolupen, de la mà
d’empreses i institucions, requereixen la incorporació de perfils professionals que aportin una
visió complementària a la de l’àmbit acadèmic.
Amb la creació de l’Elisava Alumni Talent Hub es vol establir un procés per identificar Alumni
professionals que com a freelance o a través dels seus estudis, puguin contribuir en els seus
àmbits d’expertesa a través d’encàrrecs professionals a projectes desenvolupats per ELISAVA
i/o Elisava Research.
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2.- Detalls de la convocatòria
2.1.- Informació general i fases
L’Elisava Alumni Talent Hub vol implicar els/les Alumni professionals en projectes d’ELISAVA
i/o Elisava Research, perquè aportin les seves capacitats i know-how des de les seves diverses
àrees d’expertesa, a través de col·laboracions professionals.
En una segona fase, i previ consentiment dels professionals que en formin part, es planteja
poder generar un espai dins del web d’Elisava Alumni per exposar la informació professional i
de contacte dels/de les diferents professionals seleccionats/des per tal que empreses externes
a l’Escola hi puguin contactar.
Dates clau convocatòria
Publicació de la convocatòria
Entrega de propostes fins
Revisió de propostes
Comunicació de professionals seleccionats/des

15 de juliol de 2020
15 de setembre de 2020
Setembre de 2020
1 d’octubre de 2020

Passat aquest període d’identificació de propostes, si hi ha algun/a Alumni que vulgui formar
part d’aquesta iniciativa, s’haurà de posar en contacte amb Elisava Alumni a través del mail
alumni@elisava.net, presentar la informació requerida en aquest document i, un cop valorada
la seva candidatura, se li notificarà la decisió d’idoneïtat amb aquesta iniciativa.
Els/les professionals seleccionats/des se’ls explicarà en detall l’objecte de la seva col·laboració
en funció del projecte en el que s’impliquin.

2.2.- Requisits de participació
Per tal de presentar una candidatura a l’Elisava Alumni Talent Hub, caldrà complir amb els
següents requisits (TOTS):
1. Ser Alumni Bold (membre de l’Associació Elisava Alumni amb les quotes al dia).
2. Tenir expertesa en alguna de les següents especialitats (àmbits de treball):
•
•
•
•
•
•
•

Comunicació
Disseny d'Espai
Disseny de Producte
Disseny Gràfic
Estratègia i Management
Interacció i Tecnologia
Enginyeria en Disseny Industrial
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3. Tenir una trajectòria professional amb projectes reals duts a terme que permetin
valorar l’expertesa en els diversos àmbits de treball que s’indiquin.
4. Els encàrrecs es poden desenvolupar en català, castellà o anglès. Es requereix que,
com a mínim, s’acrediti un nivell alt en dos dels tres idiomes.
5. Poder generar factures pels serveis prestats.

Els/les interessats/des han d’aportar la següent informació:
1. Complimentar el següent qüestionari:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2Zx3X6SjDNbBR5ZCVAJo3us9QJowg_0
XGDI_8SLDk8oKM-A/viewform
2. Aportar informació actualitzada sobre projectes professionals duts a terme, ja sigui via
la presentació d’un portafoli o a través d’un web professional.
3. Aportar, com a mínim, una carta de recomanació (acadèmic, client, partner o altres).
4. Aportar informació, en cas de tenir-ne, sobre premis i/o reconeixements rebuts.

Un cop complimentat el qüestionari, caldrà enviar un mail a alumni@elisava.net informant de
l’interès de formar part de l’Elisava Alumni Talent Hub i aportant la documentació addicional
que es sol·licita en aquestes bases, indicant en l’assumpte ELISAVA ALUMNI TALENT HUB.
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3.- Valoració de les propostes

Les propostes presentades es valoraran per part d’una comissió formada per: un/a
representant d’Elisava Research, un/a representant del departament d’Empreses d’ELISAVA,
un/a representant d’Elisava Alumni i l’Adjunt a Direcció d’ELISAVA.

Criteris de valoració (2 punts cadascun):
-

Trajectòria professional del/de la professional o l’estudi.

-

Projectes presentats que acreditin l’expertesa en una o diverses de les àrees
exposades en aquest document.

-

Mentalitat innovadora i capacitat de desenvolupar un brief d’execució a partir d’uns
resultats de recerca.

-

Capacitat de treballar en un entorn internacional.

-

Recomanacions, reconeixements i/o premis obtinguts.

En el cas en que cap de les candidatures presentades encaixi amb l’esperit d’aquesta iniciativa,
la mateixa pot quedar deserta.
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4.- Accions de comunicació i de divulgació

ELISAVA i Elisava Alumni es reserven el dret d’utilitzar la documentació de les propostes
seleccionades per accions de comunicació i divulgació així com per poder promoure futures
edicions d’aquesta convocatòria o altres de relacionades.
Acceptant participar en aquesta convocatòria, els/les dissenyadors/es i/o enginyers/es
accepten implícitament d’autoritzar a ELISAVA i Elisava Alumni a publicar en diversos formats i
diversos canals el material de comunicació relacionat amb les propostes seleccionades.
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5.- Dades de contacte
Bàrbara Mayoral - Elisava Alumni
ELISAVA - Escola Universitària de Barcelona - Disseny i Enginyeria
La Rambla 30-32 - 08002 Barcelona, T+(34) 933 174 715
Mail: alumni@elisava.net
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