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GESTOR/A COMPRES (REF.: 2019/199) 
 

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 GESTOR/A COMPRES, sota la 

dependència de la direcció, per garantir que les compres són realitzades d’acord amb els criteris 

d’eficiència i s’adeqüen a la legalitat, i que es dóna màxim compliment a la Llei de transparència 

i contractació pública. 

 

REQUISITS: 

- Grau/Diplomatura en Economia, Turisme o similar. 
- Experiència mínima de 7 anys com tècnic de compres. 
- Experiència en control de costos d’unitats de recerca i facturació. 
- Coneixement d'anàlisi i disseny de bases de dades. 
- Es valorarà positivament experiència en Centres de Recerca en l’àmbit Biomèdic. 
- Es valorarà experiència en el seguiment de contractació pública. 
- Nivell alt d’Excel.  
- Nivell anglès Advanced C1. 

 
 
Competències: 

- Capacitat de treball en equip, d’anàlisis, organització, planificació i negociació. 
- Aptituds per la comunicació verbal i escrita. 
- Destreses  informàtiques. 
- Habilitats interpersonals. 
- Metòdic/a i precís/a. 

 
PRINCIPALS RESPONSABILITATS: 

- Elaboració i supervisió del reporting de compres, contractació i transparència. 

- Elaboració i seguiment de guies internes en matèria de contractació. 

- Control sobre resultats, terminis i qualitat.  

- Negociació amb proveïdors estratègics. 

- Anàlisis de consums mensual per a les compres idònies. 

- Anàlisis de disminució de costos sense afectar la qualitat. 

- Elaboració de comandes en temps i forma. 

- Elaboració d’ordres de compra. 

- Assessorament als investigadors dels processos de compra i gestió de despeses segons 

projectes competitius nacionals i/o internacionals. 

- Programació dels lliuraments de proveïdors amb l’activitat investigadora. 

- Gestió de la tramitació d’expedients de contractació pública. 
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- Revisió de l’acompliment de tots els tràmits de contractació administrativa. 

- Supervisió tota la contractació menor d’acord amb la legalitat. 

- Vetllar per compliment de la Llei de Transparència. 

 
OFERIM: 

- Posició indefinida per la tassa extraordinària o addicional per l’estabilització de treball 
temporal de places ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys 3 en els 
3 anys anteriors al 31/12/2017 (art 19.9) Llei 6/2018 de 3 juliol, de pressupostos Generals 
de l'Estat de l'any 2018.  

- Salari brut anual a negociar en funció de l’experiència del candidat/a. 

- Jornada laboral completa. 

- Incorporació immediata. 

 
PER A MÉS INFORMACIÓ:  

http://www.carrerasresearch.org/es 

 
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 

Les persones interessades han d'enviar la carta de motivació explicant el seu interès en el lloc i 

el seu CV per e-mail a l'adreça: rrhh@carrerasresearch.org INDICANT LA REFERÈNCIA DE 

L’OFERTA EN L’ASSUMPTE. 

 
TERMINI DE PRESENTACIÓ:  

La convocatòria estarà oberta fins al 12/01/2020 

 

La selecció de personal de l’IJC es duu a terme d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. Per tant, 

no hi ha restriccions de gènere, origen, ètnia, religió, orientació sexual o edat i, es recomana que els candidats amb 

discapacitats presentin la sol·licitud. 
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