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DADES DE L’OFERTA 

Unitat Adscripció: Institut Investigació Textil i Cooperació Industrial 

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

Tipologia contractual:  Contracte d’activitats cientificotècniques 
Grup:    1               CLT:    I 

Retribució bruta anual: 41.691,86 €/anuals (per jornada completa) 

Jornada:  35 h./set.  Durada prevista del finançament vinculat inicialment a la contractació:  
30 mesos                            Data Inici:    15/07/2022   

DADES DEL PROJECTE 

Nom del projecte: “TRICK (958352): Product Data traceability from cradle to cradle by blockchains 
interoperability and sustainability service marketplace and FEA-VEE (101055934): 
Fashion Earth Alliance – Vocational Excellence and Enterprise united for training, 
policy reform and sustainability in the fashion, textiles and apparel industries” 

Informació del projecte  https://www.upc.edu/intexter/es /   

Codi:     E-06037 i E-01609                                                       Convocatòria: Horizon 2020 i Erasmus+                                                         
  Euraxess: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/800372 

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:  27 de juny  de 2022 

Composició del tribunal: Representant unitat: José Antonio Tornero    Suplent: Carmen Domenech 
Representant del Servei de Personal: Lourdes Moreno de Francisco 
Representant del Comitè PasL: Per determinar 

Data constitució del 
tribunal: 

 29 de juny de 2022 a les 10:30 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 04 de juliol de 2022. 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. 

https://www.upc.edu/intexter/es%20/
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/800372
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 

 Realitzar tasques gestió de recerca i suport a la recerca en el marc dels projectes 
europeus, enfocat a la digitalització i economia circular al sector tèxtil. 

Funcions a desenvolupar 

 Estudiar els requeriments funcionals i de negoci per la digitalització dels processos 
tèxtils. 

 Treballar conjuntament amb les empreses i centres de recerca participants per establir 
els requeriments.  

 Gestionar les tasques de recerca en digitalització desenvolupada pels socis del 
projecte.  

 Estudiar l’impacte dels resultats dels projecte a les empreses tèxtils . 
 Realitzar el seguiment i desenvolupament de sinergies amb altres projectes similars.  
 Explorar i desenvolupar vies de finançament competitiu per la continuïtat dels 

projectes. 
 

PERFIL PROFESSIONAL  

 
 Estudis   Enginyeria industrial  i Màster Tèxtil 
 Especialitat   Tecnologies Industrials, o tèxtil 

Coneixements  

 Bàsics d’enginyeria i en particular de tecnologies industrials. 
 Materials tèxtils i tecnologia tèxtil. 
 Català, castellà i anglès parlats, llegits i escrits. 

 
Es valorarà:  
 

  

Competències Tècniques 

 Software d’organització d’operacions.  
 Software d’enginyeria (simulació, estadística). 
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Competències Organitzatives 

 Capacitat d’auto organització de les tasques. 
 Gestió de projectes. 

Competències Funcionals 

 Capacitat de comunicació personal.  
 Treball en equip. 

Experiència Professional 

 Es valorarà experiència professional, relacionada amb la enginyeria, que contempli 
comunicació amb socis, clients i/o equips de treball externs.  

 En treball en projectes competitius europeus. 
 Es valorarà experiència en funcions similars a les descrites, específicament, en el 

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