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RECURSOS HUMANS – CONVOCATÒRIA DE VACANT 

 

 
 LLOC DE TREBALL:   

Promotor de la Unitat de Projectes Internacionals d el IISPV 

Promotor de Convocatòries de Finançament per la R+D   

 
 TASQUES DEL LLOC DE TREBALL:  

1.Donar suport en les accions de promoció de la UPI : 

-Cercar i difondre les convocatòries internacionals obertes a tots els 

investigadors de l’àmbit salut de la regió Catalunya Sud (utilitzant la llista de 

difusió del IISPV) 

La promoció  de convocatòries europees i/o internacionals té com objectiu 

mantenir informat de manera periòdica i actualitzada, de totes les 

convocatòries obertes, als investigadors de la Regió, i incrementar així la seva 

participació en la sol·licitud de finançament per la R+D. 

2.Col·laborar i donar suport a la resta de les acci ons de la UPI en cas de que 
sigui necessari (com suport en la preparació de pro postes, assistència a 
jornades de networking, etc...) 
 

 PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA (Titulació):   

Llicenciat o cursant l’ultim curs de: 

-ADE  

-Llicenciatures de l’àmbit de les ciències de la salut i de la vida (biologia, 

química, medicina, etc...) 

 REQUISITS: 

o Haver acabat els estudis els cinc anys anteriors a la contractació. 

o Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya. 

o Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la 

inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. 

o No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de 

presentació de la sol·licitud. Estar inscrits com a demandants d’ocupació 

no ocupats (DONO) a les oficines del Servei Públic d’Ocupació de 

Catalunya (SOC) 
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o No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores 

mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la 

sol·licitud. 

o No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores 

mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la 

sol·licitud. 

o No haver estat en contracte de pràctiques més de 24 mesos. 

 ES VALORARÀ:    

Imprescindible coneixement d’anglès. 

Imprescindible coneixement d’ofimàtica (outlook, word, power point) 

Es valorarà haver treballat en recerca (becari, etc..) o tenir coneixements de les 

línies de recerca del IISPV. 

Es valorarà tenir coneixements de convocatòries de finançament  

Es valorarà proactivitat i assertivitat 

 

Es valorararà disponibilitat per realitzar una entrevista lo abans possible, per tal 

de poder iniciar contracte el 15 de novembre.  

 

 
 CONDICIONS LABORALS 

 
o Contracte per obra o servei, 6 mesos 
o Jornada Completa 

 
 ENVIAR CV A/e:  

 
Unitat de Projectes Internacionals 
upi@iispv.cat  

 
 
 

    
    


