
LA FUNDACIÓ SANT JOAN DE DÉU CONVO CA UNA PLAÇA DE 
GESTOR DE RECERCA

REFERÈNCIA: 232-17

La Fundació Sant Joan de Déu vol incorpora r un gestor de recerca el qual desenvoluparà les seves 
funcions dintre del Departament de Promoció i Gestió de la Recerca.

Posició a ocupar
ü Gestor d’una cartera de projectes composada per finançament europeu i també nacional. 

ü Promoció dins l’àmbit temàtic de la cartera de projectes amb l’objectiu d’assegurar el finançament i 
la continuïtat. 

Funcions a desenvolupar
Àmbit Gestió: 

ü Seguiment i justificació econòmica de projectes europeus (p.e. H2020, EIT Health).

ü Seguiment i justificació econòmica de projectes nacionals (p.e. RIS3CAT, Infraestructures FEDER).

ü Interlocució amb l’investigador principal i amb el finançador dels projectes gestionats.

ü Gestió d’auditories dels projectes gestionats.

ü Revisió i negociació d’acords de consorci i altres tipus de convenis.

Àmbit Promoció:

ü Seguiment a iniciatives d’interès institucional (p.e. EIT Health).

ü Assistència a jornades, sessions informatives i reunions de interès.

ü Promoció interna a la participació en convocatòries.

ü Suport en la elaboració de propostes europees i nacionals (p.e. H2020, RIS3CAT).

ü Preparació del pressupost de les sol·licituds presentades a convocatòries europees i nacionals

Requisits dels candidats:
ü Experiència de més de 3 anys en el procés de sol·licitud i de gestió de projectes de recerca a nivell 

nacional i internacional, especialment convocatòries d’H2020 i altres europees , EIT HEALTH i 
RIS3CAT.

ü Competències personals: habilitats de comunicació i interlocució a diferents nivells (investigadors i 
finançadors), organització del treball i del temps, orientació a l’usuari així com proactivitat, iniciativa, 
flexibilitat, autonomia i alt grau de responsabilitat per realitzar les tasques. 

S’ofereix:

ü Contracte laboral amb un període de prova de 4 mesos.

ü Incorporació: durant el mes de maig de 2017.

ü Condicions econòmiques segons perfil i coneixements aportats.

ü Jornada laboral: Completa (37,5 hrs)

Es prega enviar Currículum Vitae indicant número de referència abans del dia 2 de maig de 2017
indicant número de referència 232-17 a: Roser Arnalte rarnalte@fsjd.org i Jessica Laragnou 
jlaragnou@fsjd.org.


