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CONVOCATÒRIA UN/A GESTOR/A FINANCER DE
PROJECTES DE RECERCA
(REF.: 2019/165)
L’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC) 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 GESTOR/A FINANCER DE PROJECTES DE RECERCA

1.- ÉS REQUEREIX:
a) Estudis universitaris, superiors o equivalents en àrees d’economia, administració
i direcció d’empreses, empresarials o similar.
b) Experiència superior a 3 anys en gestió financera de projectes competitius i/o en
auditories com a auditor extern. Es valorarà especialment coneixements de la
normativa financera dels següents programes:H2020 (ERC, Social Challenges,
MSCA), ISCIII, AGAUR, MINECO etc...
c) Alta qualitat en la documentació de processos d'anàlisi, presa requeriments,
mapes de necessitats, arquitectura de serveis, informes de seguiment, etc.
d) Nivell mitjà d’anglès, valorables altres idiomes.
e) Domini fluid de l’Office i bases de dades. Imprescindible alt de l’excel.
f) Bons coneixements de SAP
Habilitats i aptituds
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

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 i matemàtiques.
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2.- FUNCIONS:
Responsable, sota la dependència de la direcció, de la justificació de projectes de
recerca nacionals i internacionals, donant suport als gestors de projectes per a la
correcta execució econòmica dels projectes, coordinant-se amb l’administració, finances
i auditoria per a la correcte justificació dels ajuts competitius de la institució.
Entre d’altres funcions realitzarà:
a) Suport al gestor de la convocatòria en l’elaboració del pressupost els ajuts
segons la normativa de la convocatòria i la normativa interna de la institució.
b) Suport a la planificació pressupostària dels projectes per tal de vetllar per la
correcta execució dels recursos captats de projectes de recerca nacionals i
internacionals
c) Suport a la coordinació i seguiment d'auditories en relació a les justificacions
de projectes.
d) Elaboració i presentació d'informes econòmics de l’Oficina de projectes
justificatius a les entitats finançadores dels projectes de recerca.
e) Assistència a jornades, sessions informatives i reunions de interès en relació
a la gestió financera dels ajuts en curs.
f) Realització pressupost anual de projectes de recerca i elaboració indicadors
econòmics per a la Direcció de Qualitat.
g) Interlocució i contacte en termes de justificació amb les agències i auditories.
h) Tancament financer de projectes
i) Detecció de les necessitats de desenvolupament, disseny i execució del
SAP per a la correcte i eficient gestió financera dels projectes. Aquesta
persona s’integrarà en l’equip d’IJC que liderà el desenvolupament intern de
millores d’aquesta eina,
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) El contracte a jornada completa
d) Lloc de treball en IJC Badalona
e) Incorporació durant el mes de novembre.
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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, el seu CV i contacte de 2-3 referències per email a l'adreça :
rrhh@carrerasresearch.org
SI US PLAU, INDIQUEU 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 31 de octubre

