
                                        
 
TÈCNIC/A DE SUPORT A LA RECERCA 150-056-001 
 

 
 

DADES DE LA PLAÇA 

Unitat  Àrea de Recerca i Transferència‐ Servei Gestió Innovació 

Projecte  “ACCELERADORA EIT Urban Mobility South Region” 

Informació del projecte   

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

Grup  1  Contracte  Obra i Servei  

Retribució bruta anual  40.719,22€/anuals (per jornada completa) 

Jornada    completa  Fins: 31/12/2020    

Es tracta d’un projecte amb una durada de tres anys per tant existeix  la 

possibilitat  de  prorrogar  aquest  contracte  en  funció  del  seu 

desenvolupament. 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Procediment de presentació 
de candidatures:  

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

que trobareu a  aquest enllaç 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:  Manel Arrufat              Assessor Tècnic:  Xavier Estaran 
UASLR: Lourdes Moreno de Francisco 
Comitè: Per determinar 

CALENDARI   

Termini de presentació de 
sol∙licituds 

 23 de març de 2020 

Constitució del tribunal   26  de març  de  2020  a  les  9,00  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 30 de març  de  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: 
 
 Coordinar  i gestionar l’activitat de l’acceleradora de l’EIT Urban Mobility South 

Region,  donant  suport  a  la  captació  de  projectes,  posada  en  marxa  de 
l’acceleradora, coordinació de l’activitat amb els partners i seguiment del propi 
projecte i dels projectes accelerats, (mentorització, allotjament i acceleració de 
projectes d’start ups en Urban Mobility). 

 
 
Funcions a desenvolupar: 
 
  
 Implementar  i coordinar el projecte ACCELERADORA EIT Urban Mobility South 

Region,  garantint  el  correcte  funcionament  i  coordinació  amb  els  diferents 
partners.  

 Difondre  l’activitat de  l’acceleradora  i  captar projectes de  la  zona  Iberia,  així 
com avaluar les propostes. 

 Portar  la  interlocució amb els partners del projecte  i el EIT de  seguiment del 
projecte. 

 Atraure  i allotjar projectes a  l´acceleradora  i coordinació amb els partners per 
oferir els serveis d’acceleració. 

 Fer  el  seguiment  i  avaluació  de  cada  procés  d’acceleració  i  proposta  de 
millores. 

 Actuar  com  interlocutor  entre  els  partners  del  projecte  i  el  EIT  (Gestió  de 
projectes, reports de seguiment, calls, ). 

 Coordinar–se  amb  l’estratègia  d’emprenedoria,  incubació  i  acceleració  del 
Servei Gestió Innovació (UPC), com a líder del projecte   
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Perfil Específic  
 

Especialitat:    Enginyeria, i/o grau 
Subespecialitat:   Organització, Administració d’Empreses, Econòmiques. 

       
 
Coneixements:  
 
 Formació específica en el àmbit de  la gestió empresarial: creació d’empreses, 

assessoria jurídica i/o estratègies empresarials. 
 Avaluació i recolzament a noves empreses de Base tecnològica. 
 Projectes o tecnologies àmbit de mobilitat i/o 5G. 
 Gestió  de  grans  projectes  internacionals  amb  interlocució  amb  diferents 

partners. 
 Ecosistema emprenedor. 
 Sistema públic de transferència tecnològica.  
 Català, castellà i anglès parlats, llegits i escrits. 

 

Es valorarà: 
 

 Haver cursat un MBA o ser emprenedor 
 
Competències Tècniques:  
 
 Ús  d’eines  i  metodologies  de  generació  i  desenvolupament  de  projectes 

emprenedors. 
 Eines de gestió i seguiment de projectes (TRELLO, Gsuite, etc..). 

 
Competències Organitzatives: 

 Assessorament de projectes tecnològics. 
 

Experiència en: 
 
 Gestió  d’altres  incubadores  i/o  projectes  d’acceleració  en  sector  públic  i/o 

privat. 
 Avaluació i recolzament a noves empreses de Base tecnològica. 
 Projectes o tecnologies àmbit de mobilitat i/o 5G. 
 Gestió  de  grans  projectes  internacionals  amb  interlocució  amb  diferents 

partners. 
 Coneixement del ecosistema emprenedor. 
 Coneixements del sistema públic de transferència tecnològica. 
 Empreneduria  i/o    àmplia  experiència  en  l’assessorament  de  projectes 

tecnològics. 
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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 

x Experiència entre 4 i 10 anys    Professional establert 

 Experiència de més de 10 anys    Líder de projectes 

 
 


