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GESTOR/A PROJECTES (REF.:2019/200) 

 
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 PROJECTES, sota la dependència de la 
direcció, de la correcta gestió de projectes de recerca nacionals i internacionals, promovent 
sol·licituds i donant suport per a la correcta execució dels projectes, coordinant la resta d'entitats 
participants, departaments i totes les tramitacions i justificacions requerides. 
 
 

REQUISITS: 
 

- Estudis universitaris superiors o equivalents: en àrees científiques, economia, administració 

i direcció d’empreses, empresarials o similar. 

- Experiència superior a 3 anys en càrrecs de Project Manager R+D nacionals (INNPACTOS, 

RETOS, ISCIII, AGAUR, etc.) i europeus (FP7, H2020, etc.). 

- Alta qualitat en la gestió de la documentació de processos d'anàlisi, mapes de necessitats, 

arquitectura de serveis, informes de seguiment, etc. 

- Nivell B d’anglès. 

- Domini de Microsoft Office i bases de dades. 

 

Habilitats i aptituds 

- Capacitat de treball en equip, organització i planificació. 

- Aptituds per la comunicació verbal i escrita. 

- Capacitat d’anàlisis i supervisió. 

- Destreses informàtiques i noves tecnologies. 

- Habilitats interpersonals i capacitat de negociació. 

- Precís/a. 

- Habilitats numèriques i matemàtiques. 

 

 

PRINCIPALS RESPONSABILITATS: 
 

- Identificació de convocatòries nacionals i internacionals adients als grups de l’institut. 

- Promoció de la participació en convocatòries nacionals i internacionals (difusió 

personalitzada, seminaris). 
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- Suport en la sol·licitud i elaboració de propostes de qualsevol agència.  

- Suport logístic i administratiu, apartats institucionals o de gestió. 

- Elaboració i revisió del pressupost, l’adequació de la proposta als indicadors avaluables de la 

convocatòria. 

- Planificació pressupostària dels projectes per tal de vetllar per la correcta execució dels 

recursos captats de projectes R+D europeus i estatals. 

- Interlocució amb socis, coordinadors i administracions públiques. 

- Coordinació i seguiment d'auditories amb relació als comptes justificatius. 

- Elaboració i presentació d'informes de l’oficina de projectes justificatius als organismes 

públics corresponents. 

- Gestió sobre temes administratius, legals i financers de projectes R+D. 

- Assistència a jornades, sessions informatives i reunions d’interès d’oportunitats 

competitives. 

 
 
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. 
 
 
 
 

http://www.carrerasresearch.org/es
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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. 

 
 
 
 
 
 


