
   

 

 

 
 

 

CONVOCATÒRIA CAP UNITAT INNOVACIO (REF.: 2018/66) 
 

 
1. DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ: L’Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP), centre de recerca públic 
situat a Badalona (Barcelonès)  i que té com a objectiu principal incrementar el coneixement científic per 
transformar-lo a continuació en una millor salut i atenció mèdica dels pacients i de la comunitat,  
necessita incorporar un/a Cap de la Unitat d’Innovació 

2. ES REQUEREIX: 

a) Titulat/ada universitari/a de grau superior en Farmàcia, Medicina, Biologia, Bioquímica o altres 

disciplines relacionades. 

b) Més de 5 anys d’experiència en funcions de gestió de recerca, innovació i transferència de tecnologia 

c) Domini de l'anglès, parlat i escrit. 

d) Domini del castellà, parlat i escrit. 

e) Domini del català, parlat i escrit. 

f) Domini d'eines ofimàtiques. 

g) Habilitat comunicativa i organitzativa, flexible amb autonomia de treball i responsable. 

h) Lideratge d’equips 

 

3. ÉS VALORARÀ:  

a) Doctorat en Ciències de la Salut  

b) Mestratge en innovació 

c) Experiència en negociació i establiment de col·laboracions amb tercers 

d) Coneixement d’una segona llengua estrangera 

e) Coneixements de gestió de la innovació i qualitat (normes UNE) 

 

3. FUNCIONS: 

a) Liderar la Unitat de desenvolupament de negoci i de la innovació del Campus Can Ruti 

b) Coordinació i assessorament als investigadors del Campus Can Ruti en tots els aspectes relacionats 

amb la innovació i valorització tecnològica i transferència de la tecnologia; 

c) Realització de plans de desenvolupament i fulls de ruta dins l’àmbit biomèdic;  

d) Assessorament en propietat intel·lectual/industrial i gestió de la cartera de patents, així com 

promoció de la cartera tecnològica, establiment d’aliances, negociació de llicències i creació de spin-

offs; 

e) Promoure l’eix d’innovació dins el pla estratègic de l’Institut en coordinació amb les diferents àrees 

de recerca  



   

 

 

 

4. S’OFEREIX:  

a) Contracte indefinit amb un període de prova de 6 mesos 
b) Salari brut anual de en funció de la vàlua del candidat/a 

c) Contracte a jornada complerta 
d) Incorporació : quan ho autoritzi les mesures fiscals i financeres establertes pels Pressupostos 

Generals de la Generalitat de Catalunya i la normativa bàsica dels Pressupostos Generals de l'Estat 
 
 

5. PER MÉS INFORMACIÓ:  

http://www.germanstrias.org/ 

 

6.- PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS: 

Les persones interessades han d'enviar CV i carta de motivació que inclogui els següents conceptes: el seu 

interès en l’oferta, un breu resum del seu CV i experiència prèvia 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. 

 

7. TERMINI DE PRESENTACIÓ: 

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 30 de Novembre de 2018 

mailto:rrhh@igtp.cat

