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DADES DE LA PLAÇA 

Unitat  Centre Innov. TEcno. Convertidors Est. ACC. (CITCEA) 

Projecte  H2020‐872525‐BD4OPEM 

Perfil genèric  Tècnic/a de Grau Superior de Suport a la Recerca 

Grup  1  Contracte  Obra i Servei  

Retribució bruta anual  50.065,66 €/anuals (per jornada completa) 

Jornada    completa  Fins: 31/01/2021 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Procediment de presentació 
de candidatures:  

Les persones interessades haureu d’inscriure‐us en el formulari “on line” 

que  trobareu  a  www.rdi.upc.edu/ca/uaslr,  imprimir  el  resguard  que 

rebreu a  la adreça electrònica que ens hagueu  indicat  i presentar‐lo en 

un  registre públic de  la UPC o  en una oficina de  correus mitjançant  el 

procediment de  “correu  administratiu”.  El  resguard d’enviament,  en  el 

cas  del  correu  administratiu,  ens  l’heu  d’enviar  escanejat  a 

concursos.psr@upc.edu. 

Composició del tribunal  Unitat:    Mònica Aragüés Peñalba            Suplent:  Andreas Sumper 
UASLR: Lourdes Moreno de Francisco 
Comitè: Per determinar 

CALENDARI   

Termini de presentació de 
sol∙licituds 

30 de gener de 2020 

Constitució del tribunal  6 de febrer de 2020 a les  9 hores a la sala de reunions del Servei 
de Personal, a la 3a. pl. de l’edifici Vèrtex. 

Convocatòria a la prova i/o 
entrevista 

En  cas  de  que  el  tribunal  acordi  realitzar  proves  i/o  entrevistes 
aquestes es realitzaran el dia 10 de febrer d 2020. La comunicació 
dels  candidats/de  les  candidates  preseleccionats  / 
preseleccionades,  el  lloc  i  l’hora  de  realització  es  comunicarà 
mitjançant aquesta mateixa web. 

RESULTAT FINAL   
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Requisits:  
 
 Titulació  universitària  superior;  Llicenciatura    (antiga  titulació),  Grau 

Universitari (nova titulació), Màsters Universitaris oficials. 
 

Descripció del lloc de treball:  
 

Missió: 
 
 Exercir el lideratge del WP de desenvolupament de solucions tecnològiques. 

 
 
Funcions a desenvolupar: 
  
 Dur  a  terme  la  coordinació  operativa  del  projecte  i  consorci  H2020  i  els 

recursos operatius propis i dels socis. 
 Negociar els aspectes financers i operatius. 
 Encarregar‐se  de  l’execució  de  les  tasques  assignades  al  CITCEA‐UPC 

corresponents als models de negoci i explotació de resultats.  
 Garantir  l’enfocament a producte de  la tecnologia desenvolupada tant des del 

punt de vista tècnic com de desenvolupament de producte. 
 Explotar  el  model  de  negoci,  que  inclou  el  lliurable  Final  Explotation  and 

Business Plan. 
 

 
Perfil Específic  
 

Especialitat:   Enginyeria Electrònica         
             

   
Coneixements:  
 
 IT  ,  hardware  i  software  que  permetin  la  coordinació  operativa  d’equips  de 

desenvolupament.    
 Formació específica MBA. 
 Català, castellà i anglès parlats, llegits i escrits. 

 
Competències Tècniques:  
 
 Big Data Solutions for Energy. 
 

 
Competències Organitzatives: 

 Direcció d’equips d’enginyeria. 
 Operacions en organitzacions de base tecnològica.  
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Experiència en: 
 
 Els tòpics d’Energia i concretament: Big Data Solutions for Energy.  
 Posicions de Direcció  en Centres de Recerca  i  empreses de base  tecnològica 

que hagin requerit un alt nivell d’interlocució en la doble vessant d’operacions i 
financera/control. 

 Posada  en marxa  de  start‐up  i/o  desenvolupament  de models  de  negoci  de 
productes tecnològicament innovadors. 

 Desenvolupament  i  execució  de models  de  negoci  amb  experiència  pràctica 
prèvia en el disseny  i execució de models de negoci en  companyies de base 
tecnològica            

 Direcció de projectes tecnològicament complexos amb equips multidisciplinars. 
 Negociació i interlocució amb posicions de Comitè de Direcció i gabinets jurídics 

del consorci H2020.                                                      
 

 
Etapes de la carrera professional   Perfil de recerca 
(s’indica amb una creu l’opció seleccionada)  (s’indica amb una creu l’opció seleccionada) 

 

 Sense experiència prèvia    Primera etapa 

 Etapa primerenca menys de 4 anys   x Professional reconegut 

 Experiència entre 4 i 10 anys    Professional establert 

x Experiència de més de 10 anys    Líder de projectes 

 
 


