
    
 

 

 

 

 

 
 

Institució d'àmbit universitari, dedicada a la gestió del coneixement, la recerca i la transferència 

de tecnologia, ubicada a Barcelona, precisa incorporar: 

 

 

PROMOTOR DE LA RECERCA COL·LABORATIVA UNIVERSITAT-EMPRESA 

 
S’incorporarà a l’equip professional de la Fundació Bosch i Gimpera (FBG) per tal de captar la 

demanda del món empresarial tot apropant-la a l’oferta tecnològica de la Universitat de 
Barcelona (UB), estimulant la contractació de projectes universitat-empresa. 

 

Funcions:  
 

 Identificar i estructurar l’oferta científico-tecnològica dels grups de recerca de la 

Universitat de Barcelona amb l’objectiu de comercialitzar els resultats de les seves 
recerques. 

 Detecció de les empreses o institucions que puguin estar interessades en participar 

en projectes de recerca o contractar serveis i/o capacitats científico-tecnològiques 

de la UB. 
 Promocionar les capacitats d’investigació, d’innovació, serveis de consultoria en fires 

sectorials, jornades tècniques i visites a empreses i/o institucions. 

 Negociació i seguiment dels pressupostos enviats a les empreses. 

 Revisió tècnica de contractes UB-empresa/institució. 

 Seguiment de convocatòries de les ajudes nacionals i internacionals. 

 Gestió de la informació de CRM, introducció de les empreses amb les que s’ha 

generat oportunitats comercials. 
 Suport a l’organització de jornades per investigadors i empreses. 

 Gestió de plataformes digitals d’oferta i demanda tecnològica. 

 

 
Perfil: 

 

Titulat superior en Ciències (biologia, física, química, matemàtiques etc) o enginyeria. 
 

Estar inscrits o tenir els requisits per poder estar inscrit en el Fitxer del Sistema Nacional de 
Garantia Juvenil.  

 
Requisits:  

 Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys, en el moment de fer la inscripció en el Fitxer 

del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. 
 No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la 

sol·licitud en el fitxer. 
 No haver rebut formació de més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors 

a la data de presentació de la sol·licitud del fitxer. 

 Presentar una declaració escrita de tenir interès en participar en el Sistema Nacional de 
Garantia Juvenil, amb el compromís de participació activa en les actuacions que es 

desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil. 
 

Competències: capacitats de comunicació, flexibilitat, treball en equip, proactivitat i iniciativa. 

Idiomes: bon nivel d’anglès. 

 

 
 



    
 

 

 

 

 

 
 

 
 

S'ofereix: 

 
 Contracte laboral vinculat a “las ayudas de empleo joven del Ministerio de Economía y 

Competitividad”. 
 

 Salari brut en funció de les aptituds del candidat. 

 

- Les persones interessades hauran d'enviar el seu CV, carta de motivacions al correu 

electrònic borsadetreball@fbg.ub.edu, indicant la referència PROMOTOR RECERCA. La 
data límit 5 d’octubre de 2016. 
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