TÈCNIC/A SUPORT INNOVACIÓ EN PRÀCTIQUES
(REF.: TI_AR_91)
L'Institut de Recerca Josep Carreras contra la Leucèmia (IJC) és un institut de recerca
biomèdica sense ànim de lucre, membre dels Centres de Recerca d'Excel·lència de
Catalunya (CERCA). És un model de finançament mixt pioner, finançat parcialment per
la Fundació Internacional Privada Josep Carreras, amb finançament bàsic de CERCA i
basat en el finançament competitiu per a les seves activitats de recerca. L’IJC va ser
fundat el 2010 amb l'objectiu de dur a terme una excel·lent recerca biomèdica i medicina
personalitzada en el camp de les malalties de la sang, especialment la leucèmia. Per a
això, està liderat per investigadors de referència mundial i utilitzant tecnologia
d'avantguarda amb l'objectiu de millorar el diagnòstic i el tractament de la leucèmia i
altres malalties, i la visió de convertir-los una cosa del passat. El pacient sempre és el
centre de les estratègies de recerca de l'institut, i combina la recerca bàsica amb la de
translacional. L'Institut Josep Carreras és un centre de recerca multicampus, on els
investigadors translacionals i bàsics col·laboren estretament amb els clínics de cinc
hospitals de referència (Campus Can Ruti, Campus Clinic, Campus Sant Pau, Campus
Josep Trueta-Girona i Campus Mar).
L’IJC busca un/a tècnic/a de suport en pràctiques, integrat a la Unitat d’Innovació, sota
la supervisió del responsable de la Unitat, per donar suport en l’activitat de gestió de la
innovació i transferència de coneixement i tecnologia en l’àmbit de les hemopaties
malignes.
Per a més informació, consultar la nostra web a https://www.carrerasresearch.org/

Descripció de la Unitat d’Innovació
L’equip d’innovació de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras liderat
per Anna Riera està buscant un/una tècnic/a de suport a la innovació amb alta motivació
i interès per la transferència de resultats de la recerca, que estigui interessat en ampliar
la seva formació i experiència en l’àmbit de la innovació biosanitària i en especial en
l’àrea de la leucèmia i altres hemopaties malignes.
Sota la supervisió de la responsable d’innovació, podrà adquirir experiència i
coneixement en la gestió de la cartera de projectes innovadors, avaluant-ne la viabilitat,
definint les rutes per arribar al mercat, buscant els recursos i les col·laboracions
necessàries, donant suport als investigadors i definint les estratègies de protecció,
valorització i transferència per cada tipus de projecte.
Així mateix donarà suport en les activitats de promoció de la cultura innovadora, de les
tasques de vigilància tecnològica i intel·ligència competitiva, i de la promoció de
col·laboracions i xarxes en l’àmbit públic i privat i a nivell local i global.

Què necessitem?
-

-

Titulació en grau o màster amb data obtenció de màxim a 30/09/2019
Estudis universitaris superiors : en àrees científiques, economia, administració i
direcció d’empreses, empresarials o similar.
Nivell alt d’anglès
Domini fluid de l’Office i bases de dades.
Competències desitjables: Capacitat de treball en equip, organització i
planificació, capacitat d’anàlisi, destreses informàtiques i noves tecnologies,
habilitats interpersonals i capacitat de negociació, precís/a i amb habilitats
numèriques i matemàtiques.
Serà avantatjós: Capacitat de treballar en els terminis previstos i gestionar
diferents càrregues de treball amb alta responsabilitat i independència; tenir
actitud positiva i poder treballar amb molts col·laboradors interns i externs.

Què oferim?
-

Contracte per a l’obtenció de la pràctica professional de 6 mesos, amb
possibilitat d’extensió fins a 12 mesos
La jornada de treball serà a temps complet
Salari brut anual segons perfil del candidat/a
Bon ambient de treball.
Centre de treball ubicat en plena naturalesa; IJC Badalona (Campus Can Ruti).

Principals responsabilitats
-

Donar suport a l’equip d’innovació en la gestió de la propietat intel·lectual i
industrial, transferència, patents, etc.
Suport en la realització d'estudis i assessorament en l'anàlisi de patentabilitat
dins de l'àmbit hemopaties malignes.
Suport en la promoció interna i externament la cartera tecnològica del centre.
Suport en l’elaboració d’estudis de mercat i plans de negoci

Presentació de sol·licituds
Les persones interessades han d'enviar a l'adreça jobs@carrerasresearch.org, indicant
la referència de l’anunci (TI_AR_81) en l’assumpte del missatge abans del 12.09.2022,
Carta de motivació explicant el seu interès en el lloc i cv.

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 RRHH al 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.

