
 

FACILITIES PROJECT MANAGER 
(REF.: FPM_AG_77) 

 
L’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, dedicat a promoure, 
desenvolupar, transferir, gestionar i difondre la recerca, el coneixement científic i 
tecnològic, la docència i la formació en l’àmbit de la biomedicina hematològica 
d’excel·lència, en especial pel que fa a la leucèmia i altres hemopaties malignes; precisa 
incorporar un/a FACILITIES PROJECT MANAGER, sota la dependència de la 
Gerència, per la unitat de Serveis Generals. 
 

Responsabilitats i tasques principals  
 

- Gestió i coordinació del manteniment de les instal·lacions de l’institut. 
- Planificació, coordinació i supervisió de les àrees de neteja, seguretat i recepció. 
- Control del pressupost de les instal·lacions de l'institut i de les àrees de la seva 

supervisió, gestió i planificació. 
- Control i gestió de les licitacions, reformes de l'edifici, control dels serveis externs 

de l’institut. 
- Realització de les polítiques d'optimització d'espais. 
- Desenvolupament i perfeccionament de les estratègies corporatives respecte als 

recursos immobiliaris. 
- Realització de la vigilància en matèria de riscos laborals de l’edifici, mesures 

d’emergència i les obligacions en matèria preventiva d’acord amb les normatives 
vigents. 

- Experiència i habilitats comercials per la correcte gestió de l’àrea que li ocupa. 
- Organització del treball dels diferents professionals sota la seva responsabilitat, 

garantint una distribució del treball tan homogènia com sigui possible. 
 

Requeriments  
 

- Formació universitària en estudis d’enginyeria, arquitectura o similar. 
- Experiència elaborant pressupostos i suport tècnic d'obra. 
- Coneixements del sector públic en la gestió de licitacions. 
- Capacitat d'anàlisi i atenció al detall. 
- Orientació de servei al client intern. 
- Capacitat de treball en equip. 
- Capacitat de comunicació i amable en el tracte. 

 

Oferim 
 

- Posició temporal (1 a 2 anys). 
- Incorporació 1 de Gener 2021. 



 

- Salari brut anual segons perfil del candidat/a. 
- Contracte a jornada completa. 
- Mesures de conciliació: 23 dies de vacances laborables, 9 dies de lliure disposició 

entre altres flexibilitats (Flexibilitat horària, jornada intensiva els estius i divendres). 
- Bon ambient de treball. 
- Centre de treball ubicat en plena naturalesa; IJC Badalona (Campus ICO). 

 
Presentació de sol·licituds 
  

Les persones interessades han d'enviar a l'adreça jobs@carrerasresearch.org, indicant 
la referència de l’anunci (FPM_AG_77) en l’assumpte del missatge: 
 

- Carta de motivació explicant el seu interès en el lloc. 
- CV  

 

Termini de presentació:  25/12/2020 

Qui som? 
 

La nostra missió és investigar els aspectes bàsics, epidemiològics, preventius, clínics i 
transferibles de la leucèmia i d'altres malalties hematològiques malignes. 
 
La visió de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras és que la investigació 
què es porti a terme permeti identificar noves dianes terapèutiques i que possibiliti 
desenvolupar tractaments més precisos i menys agressius. Aspirem a comprendre 
l'origen i el desenvolupament de les leucèmies i d'altres patologies hematològiques 
malignes per poder prevenir-les. Treballarem per a un futur en el qual totes les leucèmies 
siguin curables. 
 
Més informació a la nostra web http://www.carrerasresearch.org/en i la web de la 
Fundació Josep Carreras https://www.fcarreras.org/en. 
 

La Comissió Europea va atorgar a l’IJC el segell d’Excel·lència en 
RH El juliol de 2019. L’IJC continua treballant per mantenir les 
seves polítiques d’acord amb els principis de la Carta i el Codi. 
L’estratègia de recursos humans per a investigadors de la Comissió 
Europea (HRS4R) té com a objectiu principal garantir que els 
centres d’excel·lència d’investigació implementin i respectin els 

requisits de la Carta Europea dels  investigadors i el Codi de conducta per a la 
contractació d’investigadors (d’ara endavant denominada Carta i Codi) dins de les seves 
polítiques de recursos humans. 
 
Oferim i promovem un entorn divers i inclusiu i acull els sol·licitants independentment de 
l’edat, discapacitat, gènere, nacionalitat, raça, religió o orientació sexual. 
 



 

IJC garanteix que les dades personals dels sol·licitants siguin processades segons les exigències 
del Reglament general de protecció de dades de la UE (GDPR) i la Llei espanyola 3/2018 de 
protecció de dades. 

 


