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DADES DE L’OFERTA 

Unitat Adscripció: Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia 

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

Tipologia contractual:  Contracte d’activitats cientificotècniques  
Grup:     3              CLT:    K 

Retribució bruta anual: 31.654,40 €/anuals (per jornada completa) 

Jornada: 35 h./set.  Durada prevista del finançament vinculat inicialment a la contractació:  
34 mesos                             Data Inici: 20/2/2023      

DADES DEL PROJECTE 

Nom del projecte: “Xarxa de R+D+I Marítima de Catalunya-Catalan Network for Blue 
Innovation” - 2021 XARDI 00011 

Informació del projecte: https://www.bluenetcat.eu/ 

Codi: J-03023                                                           Convocatòria: PRODUCTE 
Euraxess: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/68736 

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: 13 de febrer de 2023 

Composició del tribunal: Representant unitat: Lourdes Reig Puig           Suplent: Climent Molins Borrell 
Representant del Servei de PDI: Lourdes Moreno de Francisco 
Representant del Comitè PasL: Per determinar 

Data constitució del tribunal: 15 de febrer de 2023 a les 10:00 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 20 de febrer de 2023. 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.bluenetcat.eu/
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/68736
https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Convocatoria_i_concursos_personal_recerca_temporal
mailto:concursos.psr@upc.edu
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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 
 

    Realitzar la gestió administrativa necessàries a la xarxa  BlueNetCat. 

Funcions a desenvolupar 

    Donar recolzament administratiu transversal a tot el programa.   
    
 

Dur a terme els processos administratius d’incubació i acceleració de les tecnologies per l’increment 
de TRL/SRL/BRL.  

    Encarregar-se de la gestió dels programes d’emprenedoria i BlueNetVAL. 
    Donar recolzament en l’organització d’esdeveniments de Networking de la Xarxa. 

    Exercir com facilitador entre els sectors de la recerca i el sector públic per realitzar projectes 
col·laboratius. 

 
 

PERFIL PROFESSIONAL  
  

    Estudis                    Estudis mitjos / COU / Batxillerat 
    Especialitat            

Coneixements  

    De l’ecosistema d’innovació en EB de Catalunya, tant del sector públic com privat.  
    De l’ecosistema d’innovació Internacional en EB.  
    Dels grups de recerca en economia blava a Catalunya. 
    
 

De ll'estructura organitzativa : els principals òrgans i instruments de coordinació i finançament 
catalans, estatals i europeus. 

    
 

En gestió adminnisstrativa de la sol·licitud de projectes relacionats amb transferència i innovació en 
l’àmbit blau a nivell local, català i europeu. 

    Català, castellà i anglès parlats, llegits i escrits. 
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Es valorarà:  

    
 

Vinculació a estudis complementaris d’utilitat pel projecte potencialment utilitzades en disciplines 
associades a l’Economia Blava (EB). 

    Es valorarà el coneixement d’altres llengües. 
  

Competències Tècniques 

    Software de gestió de projectes. 
    Ofimàtica nivell mig. 

  

Competències Organitzatives 

    Coordinació d’equips científics . 
    Coordinació de grups multidisciplinaris de recerca en Economia Blava.  
    Organització d’esdeveniments de networking en l’àmbit marí. 

  

Competències Funcionals 

    Visió estratègica, holística i emprenedora.  
    Habilitats comunicatives. 

  

Experiència Professional 

    
 

Més de 10 anys d’experiència com a project mànager/tècnic en consultories mediambientals 
marines.  

    En entorns internacionals per elaboració i execució de projectes d’innovació en Economia Blava. 

    Estada mínima de 3 anys en centres de recerca catalans relacionat amb l’àmbit marítim. 

    Mínim d’1 any d’aplicació de projectes relacionats científics a nivell català, estatal i europeu 

    
 

Es valorarà experiència en funcions similars a les descrites, específicament, en el desenvolupament 
d’activitats de recerca, tant en l’entorn universitari com industrial. 

 
 

 

 

 

 

 

 


