Josep Carreras Leukaemia Research Institute (IJC) endorses the Requirements and Principles of the European Charter for Researchers, the Code of Conduct
for the Recruitment of Researchers, and Open, Transparent, Merit-based recruitment promoted by the European Commission and follows Equal Opportunities
policies. On 9 July, 2019, IJC was awarded the "HR Excellence in Research" logo. This recognition reflects the commitment of the Institute to the continuous
improvement of its human resources policies in line with the Charter & Code. The Institute works to ensure fair and transparent recruitment and appraisal
procedure

CONVOCATÒRIA DE RESPONSABLE D’INNOVACIÓ
(REF.: 2019/143)
L’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras dedicat a promoure, desenvolupar,
transferir, gestionar i difondre la recerca, el coneixement científic i tecnològic, la docència i la
formació en l’àmbit de la biomedicina hematològica d’excel•lència, en especial pel que fa a la
leucèmia i altres hemopaties malignes; precisa incorporar un TÈCNIC D’INNOVACIÓ

1.- ÉS REQUEREIX:
Coneixements
a) Estudis universitaris superiors o equivalents: en àrees científiques, economia, administració
i direcció d’empreses, empresarials o similar.
b) Experiència superior a 3 anys en càrrecs de valorització i transferència tecnològica.
c) Alta qualitat en la documentació de processos d'anàlisi, presa requeriments, mapes de
necessitats, arquitectura de serveis, informes de seguiment, etc.
d) Nivell alt d’anglès, valorables altres idiomes.
e) Domini fluid de l’Office i bases de dades.
Habilitats i aptituds
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Capacitat de treball en equip, organització i planificació.
Aptituds per la comunicació verbal i escrita.
Capacitat d’ anàlisis i supervisió.
Destreses informàtiques i noves tecnologies.
Habilitats interpersonals i capacitat de negociació.
Precís/a.
Habilitats numèriques y matemàtiques.
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2. FUNCIONS:

Sota la dependència de la Direcció, serà el responsable de la correcta gestió de projectes
d’innovació, centrats en la transferència del coneixement, per tal de promoure, assessorar i donar
suport als investigadors de l'IJC en l'àmbit d'innovació i valorització tecnològica; coordinant la resta
d'entitats participants, departaments i totes les tramitacions i justificacions requerides.
Entre d’altres funcions realitzarà:
a) Donar suport als investigadors de l'Institut en l'àmbit de la innovació i valorització
tecnològica.
b) Impulsar i incentivar a tot el personal d'investigació, clínica i bàsica a elaborar propostes
innovadores en el marc dels reptes local, estatal i internacional.
c) Assessorar / orientar els IP en les diferents polítiques de gestió de la propietat intel·lectual
i industrial, transferència, patents, etc.
d) Suport en la realització d'estudis i assessorament en l'anàlisi de patentabilitat dins de l'àmbit
hemopaties malignes.
e) Optimitzar la transferència del coneixement sobre la base dels objectius del programa
H2020.
f) Realitzar activitats formatives multidisciplinars, informatives, relacionades amb la
transferència tecnològica.
g) Analitzar la cartera de serveis de l'oferta tecnològica de l'entitat.
h) Promocionar interna i externament la cartera de l'oferta tecnològica del centre.
i) Elaborar de plans de comercialització de la tecnologia pròpia desenvolupada.
j) Recerca activa de potencials partners (socis, científics o industrials) per al desenvolupament
de la nostra cartera de serveis.
k) Realitzar plans de desenvolupament de productes dins de l'àmbit biomèdic.
l) Elaborar estudis de mercat dins de l'àmbit biomèdic.
m) Exploració de les habilitats dels investigadors i les seves possibilitats d'innovació.
n) Construcció d'una base de dades, emmagatzematge de les àrees de coneixement, les
habilitats científiques, projectes en marxa, classificació de possibles resultats innovadors.
o) Coordinar i acompanyar els investigadors, juntament amb serveis externs degudament
contractats, en totes les fases del procés de transferència tecnològica.
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p) Juntament amb l’oficina de projectes, mantenir reunions periòdiques de seguiment amb els
investigadors per a l'avaluació dels projectes en curs, per tal de detectar qualsevol resultat
potencialment protegible i transferible.

3.- S’OFEREIX:
a) Posició fixa. Es realitzarà un contracte indefinit si es compleixen algun dels supòsits
establerts en els Pressupostos Generals de l'Estat de l'any 2018. En cas contrari, la posició
es cobrirà temporalment amb un contracte d'interinitat fins que les mesures fiscals i
financeres establertes pels Pressupostos Generals de la Generalitat de Catalunya i la
normativa bàsica dels Pressupostos Generals de l'Estat autoritzin una nova convocatòria de
la plaça amb contracte indefinit
b) Salari brut anual segons perfil del candidat/a
c) Contracte a jornada completa
d) Lloc de treball en IJC Badalona

4.- . PER MÉS INFORMACIÓ:
http://www.carrerasresearch.org/es

5.- PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc i el seu
CV per email a l'adreça :
rrhh@carrerasresearch.org
INDICANT LA REFERÈNCIA DE L’OFERTA EN L’ASSUMPTE
Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades
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6. TERMINI DE PRESENTACIÓ:

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 20 de setembre de 2019
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