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 Gestió de la propietat industrial i foment de la valorització i transferència 

tecnològica dels resultats d’investigació i de les iniciatives innovadores del 

centre. 

 Col·laboració en la preparació de la memòria anual i els indicadors d’activitat i 

producció científica de l’Institut. 

 Altres tasques administratives i de gestió inherents al lloc de treball. 

 

Es valorarà: 

 Experiència laboral prèvia en centres de recerca de l’àrea biosanitària.  

 Coneixements de fonts de finançament de la R+D+I.  

 Capacitat de lectura i síntesi de bases reguladores de convocatòries. 

 Coneixements de transferència de tecnologia.  

 Coneixements d’altres llengües. 

 Motivació, iniciativa, capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.  

 

S’ofereix: 
 

 Incorporació immediata. 

 Contracte indefinit amb període de prova. 

 Jornada completa 40 hores/setmanals. 

 Remuneració en el rang 25-30.000 € bruts/anuals. 

 

Documentació i termini de presentació: 
 

 Carta de presentació. 

 Currículum vitae amb fotografia recent (preferiblement en format Europass) 

 El termini de presentació finalitzarà el dia 4 de novembre de 2016 a les 

14:00 hores 

 
Els interessats heu d’enviar el vostre CV a l’adreça electrònica emoscatel@irblleida.cat 
indicant el nom de l’oferta a la qual us presenteu i la referència 029-16. 
 
 
 


