
 

 

PROJECT MANAGER 
 
 
La FSiE UAB busca un gestor de projectes amb experiència en la gestió de projectes europeus i nacionals 

que estigui interessat en participar en un equip multidisciplinari. 

 

 
Funcions principals: 
 

• Identificar convocatòries d'institucions públiques i privades, i específicament, aquelles relacionades 
amb les persones grans i l’envelliment 

• Coordinar els processos de sol·licituds de propostes a convocatòries competitives nacionals o 
internacionals, així com la informació necessària per participar en les propostes 

• Gestionar la documentació necessària a la fase de negociació i configuració dels consorcis 

• Responsabilitzar-se de tota la gestió administrativa i de la coordinació de la part econòmica dels 
diferents membres de projectes coordinats o en els que participi la FSiE UAB 

• Col·laborar amb els coordinadors i investigadors de cada projecte per garantir l'execució oportuna 
i de qualitat dels mateixos 

• Col·laborar amb la direcció en el seguiment del pressupost de cada projecte 

• Coordinar la presentació de les justificacions de subvencions i projectes de la FSiE UAB quan 
s’escaigui 

• Donar suport als investigadors en el desenvolupament tècnic del projectes 
 
 
Requisits: 
 
Formació: 

 

• Grau Universitari en Ciències de la Salut o Ciències Socials. 
 

Coneixement d’idiomes: 
 

• Català i castellà: nadiu o equivalent a nivell C1 del MECR 

• Anglès: equivalent a nivell B2 del MECR 
 
Experiència: 
 

• Experiència mínima de dos anys en la gestió de convocatòries i projectes amb finançadors 
europeus i internacionals (H2020/Horizon Europe, POCTEFA, FIS, etc…) així com també en 
projectes nacionals (ISCIII, Ministerio de Ciencia, AGAUR, PERIS...) 
 

• Experiència en assessorament i suport personalitzats en la preparació de propostes de 
subvencions 
 

Competències personals: 
 

• Pro activitat 

• Capacitat de planificació 

• Habilitats organitzatives 

• Capacitat de treball en equip 
 
 
 
 
 
Dedicació i Retribució: 



 

▪ Contracte laboral indefinit 

▪ Jornada completa (38 hores setmanals) 

▪ Retribució: 31.200€ bruts anuals 

▪ Lloc de treball: Campus UAB, Bellaterra (Barcelona) 

 
 
Sol·licituds 
 
Les sol·licituds s’han d’enviar abans del dia 10 d’abril de 2023, adjuntant un Currículum Vitae en format 
PDF a l’adreça seleccio@fundaciouab.cat, especificant la referència: PROJECT MANAGER FSIE 
 

mailto:seleccio@fundaciouab.cat

