CONVOCATÒRIA DE TÈCNIC/A EN GESTIÓ D’INNOVACIÓ I TRANSFERÈNCIA
(REF.: 2017/66)

1. DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ: Es convoca un contracte laboral de 30h setmanals d’una durada 6 mesos,
amb la finalitat de realitzar tasques de suport en el grup d´innovació i transferència.
2. ES REQUEREIX:
a) Estar en possessió del títol universitari de grau superior en farmàcia, medicina, biologia, bioquímica o
altres disciplines relaciones.
b) Altres perfils acceptats amb experiència demostrada o coneixements en els àmbits d’actuació requerits.
c) Es valorarà coneixement en transferència de tecnologia, innovació, desenvolupament de negoci
( Business development), comercialització de tecnologies i negociació de contractes.
d) Es valorarà coneixement de diferents formes de propietat intel·lectual, protecció i explotació.
e) Domini de l’anglès ,parlat i escrit.
f) Domini del castellà, parlat i escrit.
g) Domini del català, parlat i escrit.
h) Domini d’eines ofimàtiques.
i) Habilitat comunicativa i organitzadora, flexible amb autonomia de treball i responsable.
j) Capacitat de treball individual i en equip.
3. FUNCIONS:
a) Suport en les activitats implicades en el cicle d’innovació: captació d’invencions, avaluació, protecció de
la propietat intel·lectual/industrial, elaboració de plans de desenvolupament de tecnologia, transferència
i creació d’spin-offs.
b) Promoció de la cartera tecnològica de la institució. Networking amb empreses i socis comercials.
c) Suport a la gestió de la cartera de patents.
d) Suport a la captació de fons per a la innovació.
4. S’OFEREIX:
a) Salari brut anual en funció de la vàlua del candidat/a.
b) Contracte laboral de 30 hores setmanals.
c) El contracte s’iniciarà el durant el mes de Setembre de 2017.
5.- PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:
Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV i
contacte de 2-3 referències per email a l'adreça rrhh@igtp.cat, indicant la referència de l'oferta en
l'assumpte.
Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades.

6. TERMINI DE PRESENTACIÓ:
El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 08/09/2017.

