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DADES DE L’OFERTA 

Unitat Adscripció: Centre Innovació Tecnològica Convertidors Est. Acc. (CITCEA) 

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

Tipologia contractual:  Contracte de treball durada determinada vinculat a programes 
finançats amb fons europeus     Grup:               2               CLT:    O 

Retribució bruta anual: 32.551,30 €/anuals (per jornada completa) 

Jornada:    completa  Data Inici:  01/04/2022                     Data fi:  30/09/2022                   

DADES DEL PROJECTE 

Nom del projecte: "Big Data for OPen innovation Energy Marketplace" - H2020-872525-
BD4OPEM 

Informació del projecte:  

Codi: E-01500                                                           Euraxess: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/752772 

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: 14 de març de 2022 

Composició del tribunal: Representant unitat:  Mònica Aragüés          Suplent: Andreas Sumper 
Representant del Servei de Personal: Lourdes Moreno de Francisco 
Representant del Comitè PasL: Per determinar 

Data constitució del 
tribunal: 

16 de març de 2022 a les 09:30 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 21 de març 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://euraxess.ec.europa.eu/jobs/752772
https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Convocatoria_i_concursos_personal_recerca_temporal
mailto:concursos.psr@upc.edu
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Requisits   

 
 Titulació universitària de grau mitjà; Diplomatura (antiga titulació), Grau Universitari 

(nova titulació). 
 

Descripció del lloc de treball   

Missió 

 Elaborar els reports, control i seguiment d'agendes, seguiment de la producció de 
tasques i entregues, comunicació amb la Comissió Europe del  projecte.  

Funcions a desenvolupar 

 Elaborar els monthly reports, periòdic reports interns (cada 6 mesos) i periòdic reports 
oficials (M20, M32, M44) (excel i/o EMDESK). 

 Reporting i control de recursos (per cada WP i interns de CITCEA). 
 Fer el seguiment de la progressió temporal de les tasques, de les dates d'entrega de 

deliverables, de monthly reports (amb inputs de tots els partners). 
 Organitzar consortium meetings, review meetings, workshops, jornades... 
 Ajustar i modificar els procediments de qualitat i assignació de recursos per a una 

màxima eficiència i eficàcia en la gestió del projecte BD4OPEM 
 Dur a terme tasques de disseminació/comunicació. 
 Realitzar la comunicació amb la Comissió europea (Participant Portal). 
 Contribuir a la difusió, comunicació i explotació del projecte, inclòs el 

desenvolupament de models de negoci. 
 Programar agendes, actes, enviament de convocatòries de reunions 

 

Perfil Professional   

 
 Estudis   Enginyeria Superior 
 Especialitat  

Coneixements  

 Gestió de projectes. 
 Gestió de la qualitat.  
 Català, castellà i anglès parlats, llegits i escrits. 

 
Es valorarà:  
 
 Màster en gestió, MBA o similar. 
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Competències Tècniques   

 SAP.  
 Excel 
 Microsoft Access. 
 Utilització d’eines de gestió de projectes. 

Competències Organitzatives 

 Gestió i motivació d’equips 

Competències Personals  

 Capacitat d’adaptació al canvi. 
 Resolució de conflictes. 
 Orientació a resultats. 

Experiència Professional 

 Gestió de projectes de forma alineada amb els procediments de qualitat: Timing, 
recursos, anàlisi de resultats i report. 

 Gestió de la qualitat. 
 Projectes europeus. 
 En institucions públiques. 
 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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