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DADES DE L’OFERTA 

Unitat Adscripció: Servei de Gestió de la Innovació 

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

Tipologia contractual:  Obra i Servei                 Grup:               1               CLT:    H 

Retribució bruta anual: 42.010,42 €/anuals (per jornada completa) 

Jornada:  completa Data fi:  31/05/2022                     Durada prevista: 5 mesos 

DADES DEL PROJECTE 

Nom del projecte: “Agrotech” 

Informació del projecte   

Codi:      R 01772                                                      Euraxess 

PROCÉS DE SELECCIÓ 

Inscripció:  Les persones interessades haureu d’omplir el formulari. 
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: 1 de  desembre de 2021 

Composició del 
tribunal: 

Representant unitat:     Cristina Aresté                                
Representant del Servei de Personal: Lourdes Moreno de Francisco 
Representant del Comitè PasL: Per determinar 

Data constitució 
del tribunal: 

3  de desembre de 2021 a les 9 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 9 de desembre  de  2021. 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. 

RESULTAT FINAL  
 

 
 

https://agrotech.upc.edu/ca
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search?keywords=150-131-012
https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Convocatoria_i_concursos_personal_recerca_temporal
mailto:concursos.psr@upc.edu
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Requisits  
 

 
 Titulació universitària superior; Llicenciatura  (antiga titulació), Grau Universitari (nova 

titulació), Màsters Universitaris oficials. 
 

Descripció del lloc de treball  
 

Missió 

 Dins de l’aposta de la UPC per un Pla Estratègic Agrotech iniciat el 2019, que agrupi tots 
el grups de recerca de l’àmbit agroalimentari de la UPC, i actuï de manera transversal  
per tal que la UPC esdevingui referent en aquest sector. La missió es centrarà en: la  
redacció i definició d’un pla estratègic en agrotech, acompanyar i promocionar els grups 
de recerca identificats en aquest àmbit,  a valoritzar els resultats de recerca i  avançar-
los a mercat, així com, connectar i impulsar projectes público-privats en l’àmbit 
agrotech, i col·laborar en la reactivació del teixit empresarial en aquest àmbit en el 
territori. 
 

Funcions a desenvolupar 

Juntament amb el Vicerectorat de Recerca i Transferència i la Direcció de l’Escola 
d’Agricultura del Baix Llobregat: 

 Definir un pla estratègic en els àmbits agrotech per tota la UPC, de forma coordinada 
amb la EEABB. 

 Coordinar i connectar projectes i consorcis público-privats del territori en el sector 
agroalimentari. 

 Dissenyar i implementar un pla d’actuació  per aproximar al teixit empresarial català, 
clúster agroalimentaris i institucions al projecte. 

 Ajudar a definir nous usos i serveis per a la infraestructura Agròpolis en funció dels grans 
projectes estratègics de l’àmbit agroalimentari que s’impulsin. 

 Presentar i donar a conèixer el pla estratègic a agents publico-privats del territori i fora 
del territori, per tal que es sumin al projecte. 

 Identificar i impulsar  grups de recerca i tecnologies UPC en aquest àmbit. 
 Ajudar a valoritzar i avançar al mercat projectes de recerca en aquest àmbit, per 

aconseguir millors resultats en protecció de patents i creació de spin-off. 
 Desenvolupar i executar un pla de comunicació. 
 Obrir noves línies de col·laboració entre el sector professional i el grups de recerca en 

l’àmbit agroalimentari. 
 Establir un pla de difusió de les activitats de transferència i identificar possibles 

mancances.   
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Perfil Professional  
 

 
 Estudis  Biologia, biotecnologia, sistemes biològics o Enginyeria Agrícola 
 Especialitat  Relació amb el sistema agroalimentari 

Coneixements  

 Coneixements en l’àmbit agroalimentari i les possibilitats d’actuació en el sector 
 Base tècnica sòlida en els aspectes relacionats amb la investigació i transferència al 

sector agroalimentari. 
 Disseny, redacció i gestió de projectes 
 Àmbit universitari tecnològic i de recerca de la UPC. 
 Català, castellà i anglès parlats, llegits i escrits. 

 

Competències Tècniques   

 Ofimàtica de gestió. 
 Eines de comunicació electrònica. 

 

Competències Organitzatives 

 Planificació.  
 Esperit d’equip i comunicació assertiva. 
 Orientació a millora. 
 Orientació a l’usuari. 
 Solució de problemes. 
 Assoliment. 
 Capacitat per a dissenyar, planificar, coordinar i executar polítiques, projectes o 

aspectes concrets de projectes relacionats amb polítiques generals o objectius 
estratègics de la UPC en l'àmbit d'actuació corresponent d'acord amb el marc 
normatiu i legal establerts. 

 Habilitat per tal d’establir relacions de comunicació, d'assessorament, de 
coordinació i de negociació amb altres unitats (internes o externes) per afavorir 
sinergies i cooperar en projectes comuns. 

 Saber Identificar, determinar i definir objectius de millora contínua. Impulsar, 
organitzar i gestionar la millora contínua dels serveis/productes de la Serveis 
cientificotècnics 
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Competències Personals  

 Planificació i visió estratègica, comunicació i negociació, lideratge i direcció de 
persones, innovació i solució de problemes, compromís amb el servei públic i la 
institució. 
 

Experiència Professional 

 Es valorarà experiència en funcions similars a les descrites de dos anys, 
específicament, en el desenvolupament d’activitats de recerca en el sector 
agrotech, tant en l’entorn Universitari com Industrial. 

 Es valorarà experiència en el sector comercial amb empreses del sector agrotech. 
 Es valorarà experiència en l’entorn de recerca, concretament agrotech.  
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