
 
L’Institut Guttmann requereix professional per a la posició de “Product 
Manager” per incorporar-se a l’Oficina de Recerca, Innovació i Docència. 

Descripció del lloc: 

El/la professional s’encarregarà de donar suport a l’equip directiu per trobar 
oportunitats de llicenciament a socis i partners externs.  

- Identificació de noves oportunitats, àrees de coneixement, procediments i 
tecnologies úniques en neurorehabilitació.  

- Actualització i classificació dels actius tecnològics i de recerca de la Institució.  
- Estar en contacte amb el mercat per tal de transferir els productes/actius de 

la IG (P.e. venta directa de llicències de software del IG) 
- Proposar, supervisar i assegurar que els acords de llicència es gestionen de 

manera eficient i eficaç. 
- Supervisar la progressió dels projectes d’innovació, i donar suport en la 

preparació i control dels pressupostos associats aquests.  
- Col·laborar en l’anàlisi de quines són les tendències en el camp de la 

neurorehabilitació arreu del món. 
- Entre altres tasques associades a la posició. 

Requisits: 
- Titulació de màster o doctorat (o igual per experiència) en ciències de la vida, 

neurologia, biomecànica o similar.  
- Experiència mínima de 2 anys en gestió de productes i/o projectes en ciències de 

la vida. 
- Coneixements en neurologia i procés de neurorehabilitació. 
- Domini d’Anglès, Català i Espanyol.  
- Domini paquet Office i Ms Project.  

 
Competències: 

- Capacitat d’anàlisi  i síntesi 
- Creativitat, innovació i curiositat 
- Disposició d’aprenentatge 

- Treball autònom i amb equip 
- Habilitats de comunicació 
- Habilitat de networking

 
S’ofereix: 

- Incorporació immediata. 
- Contracte estable.  
- Jornada completa. 
- Les condicions econòmiques es determinaran en funció del perfil que el 

candidat/a pugui acreditar.  
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