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Oficina de Valorització i Patents 

Oferta laboral - Tècnic de creació d’empreses 
 

L’Oficina de Valorització i Patents (Oficina de Transferència Tecnològica) de la 
Universitat Autònoma de Barcelona desitja incorporar un tècnic de creació 
d’empreses, amb les següents funcions: 
 
 

- Participar en els processos de creació d’una empresa (suport en l’elaboració 
de plans d’empreses, plans financers) 

- Seguiment de les spinoffs de la universitat 
- Participació i anàlisi dels processos propis de les spinoffs (juntes de socis, 

ampliacions de capital, etc) 
- Realitzar sessions de sensibilització, assessorament i formació en matèria 

d’emprenedoria i creació d’empreses 
- Promoure accions que vinculin els resultats de recerca amb la creació 

d’empreses 
- Suport a les empreses spinoffs de la universitat (presentacions a VC, suport 

en cerca de finançament, etc) 
 
 
La persona seleccionada s’incorporarà en un equip de treball amb àmplia 
experiència en els processos de transferència tecnològica i creació d’empreses, i a 
una universitat que és líder a l’estat espanyol en recerca i transferència. 
 
El lloc de treball és al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra). 
 
Es requereix: 
 

- Estar en disposició d’un títol universitari superior, d’enginyer o llicenciat, 
preferentment en àmbits científico-tecnològics. 

- Nivell d’anglès alt tant parlat com escrit, preferentment nivell de Cambridge 
Advanced Certificat o C1 

- Es valorarà disposar de coneixements o experiència en emprenedoria i 
creació d’empreses, preferentment vinculada a la recerca universitària, així 
com coneixements i/o experiència en 
transferència tecnològica.  

 
S’ofereix: 
 

- Contracte indefinit en aplicació a la disposició addicional quarta del Reial 
decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma 
laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat 
de Treball 

- Horari laboral de 9 a 17, amb flexibilitat, amb una dedicació de 35 
h/setmanals 

- Retribució anual bruta de 35.383,70 €, més la quantitat corresponent al Plus 
Campus i la resta de complements salaries que pertoquin. 
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Les persones interessades han de presentar la seva candidatura a través de 
https://seleccio.uab.cat, sota la referencia 2022PILEUA94. 

 
El període d’enviament de candidatures tanca el 1 de setembre de 2022. 

 
Per a qualsevol, dubte relacionat amb aquesta oferta, podeu posar-vos en contacte 
amb o.patents@uab.cat. 
 


