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DADES DE L’OFERTA 

Unitat Adscripció Servei Suport a la Recerca i la Innovació 

Perfil genèric Tècnic/a Especialitzat/da de Suport a la Recerca 

Tipologia contractual  Obra i Servei                 Grup           3              CLT    U 

Retribució bruta anual 25.802,74€/anuals (per jornada completa) 

Jornada  20h./set.  Data Inici: 1/9/2020       Data fi: 30/11/2020         Durada prevista: 3 mesos 

DADES DEL PROJECTE 

Nom del projecte “Estudi Energia i Indústria” 

Informació del projecte        

PROCÉS DE SELECCIÓ 

Inscripció  Les persones interessades haureu d’omplir el formulari que trobareu a 
https://seuelectronica.upc.edu/ca/tramits/Convocatoria_i_concursos_personal_recerca_temporal. 
Les incidències que puguin sorgir durant la inscripció de la candidatura s’han de 
reportar al correu electrònic: concursos.psr@upc.edu 

Termini de presentació de sol·licituds 20 de juliol de 2020 

Composició del 
tribunal 

Representant unitat: Mireia de la Rubia   Suplent: Representant del 
Servei de Personal: Lourdes Moreno de Francisco 
Representant del Comitè PasL: Per determinar 

Data constitució del 
tribunal 

22  de juliol  de 2020 a les  09:10  hores mitjançant l’eina Google Meet. 

Convocatòria a la 
prova i/o entrevista 

En cas de que el tribunal acordi realitzar proves i/o entrevistes aquestes es 
realitzaran el dia 27 de juliol de 2020. La comunicació dels candidats/de les 
candidates preseleccionats/preseleccionades, el lloc i l’hora de realització 
es comunicarà mitjançant aquesta mateixa web. 

Les persones candidates han de tenir disponibilitat per dur a terme  la prova i/o 
entrevista mitjançant l’eina informàtica Google-meet. 
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Informació Addicional     L’estudi que ofereix fer la UPC s’orienta a una reflexió estratègica a 
mitjà i llarg termini, tenint en compte possibles factors disruptius 
degut a les transformacions progressives que la tecnologia va 
provocant en els sectors, i tenint en compte tant els condicionants 
d’escassedat de recursos i d’energia, com l’exploració de les 
conseqüències laborals en la necessitat d’aterratge suau dels sectors 
en crisi o de les oportunitats de sectors emergents causades el canvi 
tecnològic en diferents sectors de l’economia. En aquest sentit, 
l’informe de la UPC Claus per a un nou paradigma energètic publicat 
el 2017, avala aquesta reflexió estratègica que necessàriament ha de 
ser holística i col·lectiva.  

L’anàlisi serà principalment descriptiva, facilitant així la comprensió 
dels canvis  en les tecnologies dels diferents sectors emergents des 
d’una perspectiva d’estalvi energètic i descarbonització (eficiència 
energètica, economia circular, tractament de residus i aigües...), 
identificant d’aquesta manera les amenaces i les oportunitats de 
l’entorn professional. L’estudi donarà resposta als actuals 
esdeveniments que ocorren en aquest sector basant-se en les 
afectacions en els llocs de treball.                                                                              
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Requisits   

 
Formació professional de grau superior (FP2), cicles formatius de grau mitjà, batxillerat o una 
titulació equivalent.  
La superació de la prova d'accés a la universitat per majors de 25 anys serà equivalent  al 
batxillerat, per l'accés a treballs públics o privats, en aquests dos casos, com regula l'apartat 
4.3 de l'esmentada Ordre: 

 Si acredita que té la superació de la prova d'accés a la universitat de majors de 25 anys 
+ Títol d'ESO;  

 Si acredita que té la superació de la prova d'accés a la universitat de majors de 25 anys 
+ superació de  15 crèdits  ECTS, o més, d'estudis universitaris.  

 

Descripció del lloc de treball   

Missió 

 Donar suport en l’elaboració de l’informe sobre Energia i Indústria, en les tasques 
associades a la recopilació de documentació adient per a l’estudi, l’elaboració de 
gràfiques i estudis estadístics i suport en la redacció en apartats específics. 

Funcions a desenvolupar 

 Recopilar documentació i bibliografia per a l’estudi. 
 Donar suport en la redacció d’alguns apartats específics de l’estudi. 
 Participar en la maquetació del document.                     

 

Perfil Professional   

 
 Estudis: Econòmiques /ADE 
 Especialitat:  

Coneixements  

 Conceptes generals de micro i macroeconomia 
 Eficiència energètica, economia circular 
 Català, castellà i anglès parlats, llegits i escrits. 

 

Competències Tècniques   

 Anàlisi de perfils professionals associats a la nova economia. 
 Evolució de mercats. 
 Conceptes bàsics sobre digitalització de l’empresa 
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Competències Organitzatives 

 Capacitat d’interlocució i comunicació  
 Capacitat de priorització de tasques  
 Capacitat de planificació  

Competències Personals  

 Capacitat de síntesi 
 Capacitat de redacció  
 Capacitat d’extracció idees força 

Experiència Professional 

 Cerca bibliogràfica 
 Es valorarà experiència en funcions similars a les descrites, específicament, en el 

desenvolupament d’activitats de recerca, tant en l’entorn universitari com industrial. 
 

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

 

X Sense experiència prèvia  X Primera etapa 

 Etapa primerenca menys de 4 anys   Professional reconegut 

 Experiència entre 4 i 10 anys   Professional establert 

 Experiència de més de 10 anys   Líder de projectes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


