
  
 
 

 

 

OFERTA DE FEINA 

Tècnic/a Especialista en Processos de Innovació al Parc de 
Recerca UAB 

 

El Parc de Recerca UAB (PRUAB) és una fundació sense ànim de lucre creada el 2007 per 
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA). La seva missió 
és impulsar i millorar les activitats de transferència de tecnologia i coneixements dels seus 
membres, promoure l'activitat emprenedora mitjançant la creació de noves empreses 
basades en la recerca i, en general, facilitar la interacció entre la recerca, el món empresarial 
i la societat.  

El PRUAB és medi propi de la UAB i, com a tal, executa els encàrrecs de gestió que la UAB 
li encomana.  

Busquem una persona entusiasta que vulgui formar part de l’equip de Parc de Recerca UAB 
per dinamitzar la xarxa Universitat-empresa:  redefinint i impulsant el marc de relacions del 
col·lectiu existent i incrementant el nombre de noves empreses col·laboradores.  

 

Tasques  

▪ Elaborar un mapa de necessitats empresarials relacionat amb la connexió Universitat-
empresa.  

▪ Participar en el disseny i millora dels ecosistemes empresarials connectats amb la 
UAB.  

▪ Gestionar i augmentar el numero de participants en aquests ecosistemes.  
▪ Donar suport en les visites de prospecció a les empreses per a detectar necessitats.   
▪ Dinamització empresarial i foment de la cooperació entre les empreses i els 

emprenedors UAB.  
▪ Oferir serveis especialitzats de seguiment a les empreses de la xarxa: connexió amb la 

comunitat UAB, mentoring, networking,...  
▪ Realitzar accions i xerrades de divulgació empresarial.  
▪ Dinamització i cooperació d’empreses amb la Universitat.  

 

Requeriments de la posició 
 
▪ Formació universitària de Grau + Màster   
▪ Experiència acreditada durant al menys 2 anys en tasques relacionades amb formació 

requerida.  
▪ Proactivitat i capacitat analítica  
▪ Dinamisme i treball en equip  
▪ Comunicació  



  
 
 

 

 

 

Requisits 

Les persones que siguin contractades, hauran de ser joves de 16 o més anys i que no hagin 
complert els 30 anys i estiguin aturades i inscrites com a demandants d’ocupació al servei 
públic d’ocupació corresponent (SOC) en el moment de començar la relació contractual. 

Característiques de la posició 

▪ Tipus de contracte: Contracte temporal per 24 mesos PROGRAMA INVESTIGO  
▪ Jornada completa i horari flexible 
▪ Lloc: campus UAB de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). 
▪ Incorporació: setembre 2022. 

 
Procediment de selecció 

▪ Data fi presentació candidatures: 17 de juliol de 2022. 
▪ Criteris de selecció:  

o Major adequació entre la formació acadèmica en relació al programa 
d’investigació que motiva la contractació.  

o Disposar dels estudis requerits a la posició oferta.  
o Valoració curricular. 

▪ Sistema de selecció: valoració dels currículums i entrevista personal amb els candidats 
pre-seleccionats.  

 
  

 
Els/les interessats/des han d’enviar el seu currículum a i una carta de motivació 

(màxim 300 paraules) a oferta.parc@uab.cat abans del 17 de juliol de 2022 
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