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            CONVOCATÒRIA 

 
L’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Cre u i Sant Pau, precisa 
incorporar: 
 

 
1 Adjunt/a a la Direcció, Recerca i Innovació  

 
 
Requisits imprescindibles:  
• Llicenciat/da en Ciències de la Salut o Enginyer/a Superior. 
• Coneixements avançats d’anglès (nivell negociació) i d’informàtica. 
• Coneixement oral i escrit de les dues llengües oficials de Catalunya. 
• Més de 3 anys d’experiència en funcions de gestió de recerca, innovació i transferència tecnològica en centre de recerca, 

centre tecnològic, empreses de consultoria d’innovació i/o empresa de base tecnològica. 
Es valorarà:  
• Mestratge en administració d’empresa o equivalent. 
• Lideratge d’equips. 
• Experiència en negociació de col·laboracions amb tercers. 
• Coneixements de sistemes de gestió de la Innovació i Qualitat (normes UNE, ISO, etc.). 
Funcions:  
• Assistir a la Direcció Científica en el disseny, coordinació i monitorització de l’estratègia de R+D+i de l’Institut. 
• Liderar el sistema de gestió de recerca i innovació de l’institut. 
• Desenvolupar i implementar el pla d’innovació. 
• Coordinació de projectes corporatius: pla estratègic, noves eines de gestió, nous materials de comunicació corporativa 
• Coordinar totes les activitats implicades en el cicle de la innovació: foment de la cultura innovadora, captació d’invencions, 

avaluació, desenvolupament, protecció de la propietat intel·lectual i industrial, transferència i creació d’spin-offs. 
• Captació de fons per a la recerca i la innovació. 
• Coordinació de projectes corporatius amb particular focus en l’estreta relació entre el personal investigador i els 

professionals de l’Hospital de Sant Pau per tal de proveir un ambient estimulant per la promoció i el desenvolupament 
d’oportunitats d’innovació  

• Promoció d’acords i aliances amb el món empresarial i altres centres de recerca i tecnològics. 
• Suport al personal  investigador en la negociació i tramitació de col·laboracions en matèria de recerca i innovació. 
• Representació de l’entitat en actes, congressos i jornades relacionats amb  la recerca en salut, les tecnologies mèdiques i 

la innovació. 
Habilitats personals:  
• Orientació al client intern i extern enfocat al negoci 
• Compromís, actitud proactiva i orientada al treball en equip 
• Habilitat de pensament estratègic i innovador i de plasmar les idees en plans realistes i diagrames de treball 
• Excel·lència en comunicació i habilitats negociadores 
• Entendiment i empatia del ambient d’una empresa social   
S’ofereix:  
• Incorporació immediata. 
• Contracte indefinit.  
• Jornada completa. 
• Retribució corresponent al càrrec i d’acord al perfil i trajectòria professional. 
Documentació i termini de presentació : 
Els/les interessats/es hauran de lliurar preferentment la documentació (1) en pdf, per correu electrònic a la Direcció de 
l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, adreça RGarciaB@santpau.cat,  indicant la referència 
2017/9: 
(1) Carta de sol·licitud i Currículum Vita actualitzat 
A requeriment de l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, els/les candidats/es hauran de presentar la 
documentació acreditativa dels mèrits esmentats al currículum. 
Les sol·licituds seran resoltes en un termini màxim d'un mes des de la finalització de la data fi de presentació de la 
documentació. Un cop finalitzat el termini sense haver notificat resolució expressa els/les interessats/es estaran 
legitimats/es per a entendre desestimades les seves sol·licituds. 
L’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau podrà declarar deserta aquesta convocatòria si, segons el 
seu criteri, el/la candidat/a no reuneix les condicions que la Institució estima necessàries per ocupar la plaça. 
La interpretació dels requisits i la seva exigibilitat als/ a les candidats/es serà exclusiva de l’Institut de Recerca de l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau. 
Les dades personals seran tractades per al procés de selecció de la present convocatòria. Igualment l'entitat pot guardar els 
CV durant dos anys a la bossa de treball, integrant-se al fitxer de Recursos Humans de l'entitat, amb la finalitat d'informar-lo 
d'ofertes laborals que puguin ser del seu interès. Té dret a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
reconeguts a la Llei 15/1999 a l'adreça: Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, C/Sant Antoni Mª 
Claret, 167, 08025 Barcelona (o a RFernandez@santpau.cat) 
 
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia  8  de març de 2017 a les 15 hores  
 
Barcelona, 21 de febrer  de 2017 


