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CONVOCATÒRIA de TÈCNIC/A DE GESTIÓ  

per a la UNITAT DE PROJECTES INTERNACIONALS  
 
L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) publica una convocatòria de personal per 

la contractació d’un/a tècnic/a de gestió per a formar part de l’equip de la Unitat de Projectes 

Internacionals (UPI).  

L’IISPV coordina tota l’activitat investigadora sanitària i biomèdica de la regió de Tarragona i 

Terres de l’Ebre. El IISPV es va fundar el 2005 en el marc d’un conveni de col·laboració 

científica entre l’Institut Català de la Salut del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, el Grup 

SAGESSA, l’Institut de Salut Mental Pere Mata i la Universitat Rovira i Virgili (URV). Aquesta 

naturalesa interdisciplinària i col·laborativa que fou l’origen del IISPV, actua com a eix 

vertebrador en la nostra comunitat investigadora per a afrontar de forma conjunta els reptes de 

la recerca sanitària i poder així, millorar la qualitat de vida de la nostra població. 

 

Funcions a desenvolupar: 
• Donar suport als investigadors en el procés de preparació de propostes: assegurar-se 

que la proposta compleix els requeriments de l’organització finançadora, producció de 

cartes de suport i formularis ètics, control d’estimació de costos i submissió de propostes. 

• Gestionar el procés de negociació legal i financer dels projectes concedits. 

• Coordinació, gestió i seguiment administratiu i financer de projectes internacionals 

concedits fins al seu tancament, incloent auditories. 

• Punt de contacte i seguiment habitual amb els nostres investigadors, institucions 

col·laboradores i entitats finançadores. 

• Manteniment de la base de dades de projectes i de les d’activitats dels grups de recerca 

del IISPV. 

• Contribució en el funcionament general de la UPI i realització de qualsevol altra tasca 

relacionada amb aquesta posició. 

 

Perfil del lloc de treball: 
TITULACIÓ: 

• Llicenciatura i/o Grau.  

• Es valorarà cursos de formació en gestió de projectes europeus. 
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EXPERIÈNCIA: 

• Experiència de mínim de 2 anys en gestió de projectes Europeus, amb demostrat 

coneixement de les polítiques i normatives d’I+D internacional. 

• Experiència en gestió econòmica de projectes i preparació de justificacions. 

• Es valorarà experiència laboral en centres de recerca, especialment en l’àrea de 

biomedicina. 

APTITUDS: 

• Persona pro-activa, organitzada i amb capacitat de prioritzar tasques. 

• Habilitats socials i atenció al client. 

• Capacitat de treballar de forma independent i en equip. 

IDIOMES: 

• Català i/o Castellà nivell alt. 

• Anglès parlat i escrit nivell B1. 

 
Presentació de sol·licituds: 
Les persones interessades han d’enviar la següent documentació a upi@iispv.cat, indicant el 

número de referència Convocatòria UPI 2019: 
 

• Curriculum Vitae actualitzat. 

• Carta de presentació. 

 

Condicions contracte:  
• Salari depenent en l’experiència del candidat/a i les seves qualificacions. 

• Jornada de 37,5 h/setmana amb  flexibilitat horària.  

• Incorporació immediata. 

 

Data límit: 3 maig 2019 


