
  
                      Referència:16_27_TUI 

                                                        

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les seves dades seran incorporades al fitxer de 
Recursos Humans de l’Entitat, amb l’únic fi de ser utilitzades  en el present procés de selecció. En qualsevol moment podreu exercir els drets que us reconeix 
la mateixa llei, d’accés rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant una comunicació escrita i signada adjuntant fotocopia del DNI o document equivalent 
dirigit al consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, Parc Taulí, núm. 1 de Sabadell. 

La Fundació Parc Taulí  
per la seva Unitat d’Innovació i Transferència Tecnològica 

 
OFERTA: 

 
LLOC DE TREBALL CARÀCTER TEMPORAL DE: 
 

- 1 Tècnic/a superior  
 
REQUISITS: 
 
§ Títol universitari en ciències de la salut. 
§ Experiència professional mínima de 2 anys en gestió de la innovació o la recerca en 

l’àmbit de la salut i la biomedicina. 
 
ES VALORARÀ: 
 
§ Curriculum vitae. 
§ Experiència prèvia en transferència de tecnologia, desenvolupament de nous productes 

o màrqueting (recerca de mercats). 
§ Experiència en sectors d’activitats com Tecnologies Mèdiques i TIC. 
§ Coneixements en propietat intel·lectual: tipologies, explotació, procés de sol·licitud. 
§ Coneixement d’eines de vigilància i avaluació tecnològica. 
§ Capacitats de planificació, lideratge, negociació, treball en equip, empatia i 

comunicació. 
§ Nivell advanced d’anglès. 
 
DOCUMENTACIÓ I TERMINI DE PRESENTACIÓ: 
 
Específicament per aquest lloc de treball, la sol·licitud s’haurà d’acompanyar d’un escrit 
explicant una experiència pròpia en la qual es puguin contrastar les capacitats i les 
competències demanades i explicar alguns dels èxits propis. 
 
Els interessats podran complimentar la seva participació adreçant el seu CV i el document 
de treball en format PDF, a l’adreça:  http://www.tauli.cat/tauli/curriculum, fins el 
proper dia 16 de desembre 2016, indicant la referència de l’oferta: 16_27_TUI 
 
S’OFEREIX: 
 
Contracte temporal, jornada completa, amb la categoria de Tècnic/a Superior i condicions 
laborals establertes d’acord amb el conveni d’aplicació al centre. Aquest lloc de treball 
està finançat per l'Instituto de Salud Carlos III mitjançant la Plataforma ITEMAS 
(PT13/0006/0013) i cofinançada amb fons FEDER. 
 
Sabadell, 29 de novembre de 2016 
 


