
 
 
 

 
Promotor/a de Transferència de Tecnologia – BIO Business Development 

Àmbit Ciències de la Vida, Unitat d’Innovació – UPF Business Shuttle 

 
 
La Unitat d’Innovació – UPF Business Shuttle de la Universitat Pompeu Fabra vol incorporar un/a promotor/a 
per donar suport transversal al procés de transferència de coneixement en l’àmbit de la biomedicina i la 
biotecnologia d’acord amb els objectius i l’estratègia de la UPF.  
 
Funcions a desenvolupar 
• Identificar i catalogar tecnologies i coneixement: detecció d’oportunitats a través de projectes, 

publicacions científiques, entrevistes, jornades de divulgació, etc. 
• Promoure l’oferta tecnològica i de transferència de coneixement a través dels diferents mitjans així com 

proposar metodologies i bones pràctiques per millorar el suport general a la funció de transferència i 
promoure un canvi cultural en els investigadors. 

• Proposar projectes de col·laboració publicoprivada per tal de donar suport a la transferència efectiva del 
portfolio de capacitats, invencions i patents de la universitat (recerca contractada, desenvolupament 
tecnològic, demostradors, proves de concepte...). 

• Assessorar i donar suport en els projectes de transferència de tecnologia, en l’obtenció de finançament 
públic i privat per al seu desenvolupament així com en l’execució de plans de valorització i explotació de 
les tecnologies. 

• Analitzar els processos tècnics assignats, avaluar-los, documentar-los i proposar millores així com resoldre 
les incidències que es puguin generar. 

• Formar als usuaris o col·legues en l’àmbit de les seves competències tècniques. 
• Altres funcions que li siguin assignades en l’àmbit de les seves competències tècniques 
 
Dades de la plaça 
• Règim jurídic: PAS laboral (grup I). 
• Retribució bruta anual: entre 33.000€ i 37.000 (en funció del perfil del candidat). 
• Adscripció: Unitat d’Innovació – UPF Business Shuttle, àmbit de la Biologia (Campus del Mar). 
• Incorporació: immediata.  
• Durada prevista: 1 any (prorrogable). 
• Aquesta contractació està finançada per l’ajut “UPF Valora Horitzó 2525” (codi d’operació IU16-005123) 

i cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).  
 

Requisits de participació 
• Titulació universitària de nivell superior en l’àmbit de les Ciències de la Vida. 
• Coneixements de llengua catalana a nivell de suficiència (C1-MCER, Marc Comú Europeu de Referència)  
 
Coneixements i experiència a valorar 
• MBA i/o Doctorat en l’àmbit de Ciències de la Vida. 
• Coneixements i experiència professional en àrees de desenvolupament de negoci i gestió de projectes. 
• Marc jurídic de la universitat (estatal, autonòmic i normativa pròpia de la UPF) així com del seu model de 

gestió. 
• Coneixement dels sistemes de ciència, tecnologia i innovació català, nacional i europeu així com dels 

procediments de transferència tecnològica i normativa associada. 
• Coneixements de promoció, màrqueting, canals de difusió i comunicació interna així com de metodologia 

de disseny de plans de negoci. 
• Coneixements de llengua anglesa a nivell avançat (C1-MCER), imprescindible fluïdesa oral. 
• Competències personals: comunicació interpersonal efectiva -negociació i conclusió d’acords-; lideratge 

i influència –promoció i canvi cultural-; organització del treball i del temps; orientació a l’usuari; 
proactivitat, iniciativa i autonomia. 

 
  



 
 
 
Presentació de candidatures 
Les persones interessades han de presentar la seva candidatura a l’adreça-e projectes.innovacio@upf.edu en 
l’assumpte el codi d’oferta PTTBIO19-UI i adjuntar els següents documents en el format indicat:  

1) Currículum vitae (“CV_Cognoms, Nom.pdf”)  
2) Carta de motivació i de presentació de la candidatura (“Carta_Cognoms, Nom.pdf”)  

El termini per a les inscripcions finalitza el proper 14.03.2019. 
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