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La Fundació Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT), 
ofereix una plaça de 

 

 
Funció/lloc treball: 

 

 

 

Lloc/unitat d’incorporació: 

El candidat/ta s’incorporarà a la Unitat de Projectes de l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí. 

Aquesta unitat dóna suport al personal investigador en les diferents fases del projecte, des de la 

identificació de línies de finançament que s’ajustin a les seves necessitats, com en la preparació de 

propostes, gestió dels projectes actius i justificació econòmica dels mateixos. La unitat està formada per 

un equip encarregat de dinamitzar la participació del personal investigador en projectes, fomentar el 

lideratge en projectes internacionals i gestionar la cartera de projectes competitius actius. 

Funcions a desenvolupar:  

 Identificació de convocatòries europees/internacionals adients als grups de recerca de l’I3PT 

 Suport  als investigadors en l’el·laboració de la sol·licitud d’ajuts i preparació de la documentació 
administrativa, legal i financera de l’entitat i dels socis en cas de projectes coordinats 

 Suport en la preparació i negociació dels pressupostos i comunicació amb el consorci 

 Revisió de propostes (tant si es participa com a soci o com a coordinador) 

 Suport als investigadors en la gestió dels projectes assignats (seguiment de tasques, seguiment 
del pressupost, convenis, assitència a teleconferències...) 

 Seguiment despeses per la correcta execució dels recursos captats, preparació de justificacions 
econòmiques i seguiment d’auditories en aquells projectes assignats que ho requereixin. 
Seguiment dels timesheets 

 Assitència a reunions de consorci pressencials, Infodays, etc... 

 Seguiment d’indicadors dels projectes europeus/internacionals 

 

Requisits: 

Títol de grau preferència en ciències de la salut. 
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Es valorarà: 

 Curriculum vitae. 

 Formació i experiència en gestió de projectes europeus (més d’un any d’experiència) 

 Formació en política de recerca europea, entitats finançadores més rellevants i característiques 
dels ajuts públics internacionals i nacionals per a l’excecució de projectes. 

 Formació i experiència en  justificació econòmica de projectes europeus (FP7, H2020, Horizon 
Europe, etc...) 

 Capacitat d’anàlisi de l’entorn i iniciativa per a generar propostes. 

 Català, castellà i anglès, llegit, parlat i escrit. 

 Capacitats d'organització, treball en equip, empatia, comunicació, rigorositat i assumir 
responsabilitats. 

 Experiència professional amb grups d’investigació d’àmbit sanitari. 

 Formació en metodologia i sobre la regulació i aspectes ètics de la recerca. 

 

S’ofereix: 

El candidat dessignat, es vincularà laboralment, mitjançant un contracte temporal. La dedicació serà a 

jornada completa.  

Data prevista d’incorporació: inmediata 

Procés de selecció: 

Les condicions generals d’aquesta convocatòria es regiran pel que recull el present anunci, i amb els 

procediments que es contemplen a  bases tipus de convocatòria per ocupació de places vigents que es 

pot consultar en la pàgina web de l'entitat www.tauli.cat .  

En compliment de la LISMI, la Fundació, contemplarà la reserva per a les persones candidates que 

acreditin una discapacitat igual o superior al 33%, sempre que siguin idònies pel desenvolupament de 

les funcions a cobrir. 

 

Informació, inscripció, documentació i termini: 

Les persones interessades podran fer la seva inscripció a l’enllaç següent: https://bit.ly/343gN0c on 

caldrà adjuntar el currículum en format PDF i adjuntar com a documents addicionals, els requisits de la 

convocatòria, així com tota aquella documentació que considereu adient per a l’acreditació dels mèrits 

individuals. Per a consultes en relació aquesta convocatòria us podeu adreçar a seleccio@tauli.cat, 

indicant el número de referència d’aquest anunci. 

https://bit.ly/343gN0c
mailto:seleccio@tauli.cat
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Data de termini:  10 de febrer de 2022 

Codi 7916 


