
 

 

El programa CaixaResearch de la Fundació ”la Caixa” necessita contractar un/a Gestor/a de Recerca i 

Innovació en biomedicina i salut.  

 

El programa dissenya i implementa les convocatòries d’ajuts a projectes, fa el seguiment dels projectes 

guanyadors d’aquestes convocatòries i coordina les relacions amb els centres de recerca amb 

aportacions estructurals de Fundació ”la Caixa”. CaixaResearch gestiona actualment diverses 

convocatòries competitives i una cartera creixent de més de 200 projectes de Recerca i Innovació, 

especialment en els àmbits de l’oncologia, les malalties infeccioses i la salut global, les neurociències i 

les malalties cardiovasculars.  

 

En particular, el/la gestor/a es responsabilitzarà d’elements de millora contínua dels processos de 

selecció de les convocatòries CaixaResearch. També es responsabilitzarà d’elements d’implementació 

del programa de seguiment dels guanyadors de les convocatòries i del seguiment científic i de gestió de 

projectes de recerca i innovació.  

 

 

 
Funcions 
 

- Gestió operativa de la cartera de projectes de recerca assignats (producció científica i gestió 
econòmica, transferència, comunicació i divulgació, gestió de dades...) 

- Disseny d’elements de millora i gestió dels processos de selecció de les convocatòries 

competitives de recerca i innovació (bases de participació, panells de selecció...) 

- Disseny i implementació d’elements de seguiment dels projectes de les convocatòries 

competitives de recerca i innovació (indicadors de seguiment, management d’outputs...) 

 

Requisits 

- Doctorat relacionat amb Ciències de la Vida i de la Salut. Carrera investigadora en l’àmbit de la 

biomedicina i/o la salut.  

- Experiència prèvia en el disseny i gestió de projectes/programes de recerca i innovació 

(implementació, organització, supervisió i seguiment).  

- Domini de l’anglès (mínim nivell C1 o equivalent), el català i el castellà, tant parlats com escrits. 

 
Es valorarà 

- Estudis de Postgrau en Gestió de Projectes, especialment en gestió de Recerca i Innovació. 
- Experiència en el disseny i gestió de convocatòries de recerca. 
- Experiència i coneixements en gestió i seguiment de projectes europeus e/o internacionals, en 

particular dels programes H2020. 
- Coneixements del portuguès. 
- Bona capacitat de redacció. Experiència en entorns internacionals. Coneixement de l’actualitat 

científica i de política científica. Coneixement de l’ecosistema de recerca en biomedicina i salut 

a Espanya i Portugal. 

- Domini de les eines ofimàtiques: Word, Excel i Power Point.  

 

 



 

 

Habilitats 

- Bones habilitats comunicatives tant escrites com orals. 
- Capacitats d’anàlisi de projectes i iniciatives complexes. 
- Autonomia per a la gestió operativa. 
- Proactivitat per proposar millores en la dinàmica de treball. 
- Capacitat de treball en equip, tant amb col·laboradors interns com col·laboradors externs. 
 
 

Condiciones laborals: 

Contracte: Pendent de determinar 
Jornada: Temps complet (1717 hores anuals) 
Ubicació: Barcelona. 
Salari: A valorar en funció del perfil del candidat. 
Incorporació: Juliol 2021 
 

Per presentar la candidatura faci arribar el seu currículum i carta de motivació al correu electrònic 
rh@fundaciolacaixa.org, indicant el número de referència 21/2021 Gestor/a Recerca, la data límit per 
fer-nos arribar la seva candidatura serà el 13 de juny. 
 

mailto:rh@fundaciolacaixa.org

