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Anunci de treball 21_84_FPT_TSINV 

Sabadell, 21 de juliol de 2021 

 

La Fundació Parc Taulí com entitat gestora de 

l’I3PT, per a la seva Unitat d’Innovació, 

Oferta: 

Lloc de treball: 

1 TÈCNIC/A SUPERIOR (Gestor/a de la innovació) 

Grup professional:  Personal  No investigador, Nivell I 

 

Requisits: 
 Titulació universitària en ciències de la salut: Biologia, Enginyeria Biomèdica, Farmàcia, 

Bioquímica, Medicina o similar. 

Es valorarà: 
 Curriculum vitae. 

 Màster en Administració d’Empreses (MBA) o en Gestió de la Innovació. 

 Formació en innovació i transferència al mercat.  

 Experiència mínima de tres anys en posicions relacionades amb la transferència de tecnologia 

o l’emprenedoria. 

 Bona capacitat de síntesi, redacció i comunicació oral.  

 Capacitats d'organització, treball en equip, empatia, rigorositat i proactivitat. 

 Nivell d’anglès (B2).  

 

Funcions a desenvolupar:  
Donar suport a la Coordinació d’ITEMAS en aspectes relacionats amb els projectes rebuts a través 

de la plataforma, com per exemple: 

 Aplicar els criteris tècnics d’avaluació. 

 Redactar d’informes preliminars de valoració. 
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 Gestió de la cartera de serveis i de la cartera de projectes d’ITEMAS. 

 Donar suport en la cerca de finançament i inversió pels projectes de la cartera d’ITEMAS. 

 Elaborar documentació bàsica pel nou model de captació de projectes de la plataforma 

ITEMAS. 

 

S’ofereix: 
La persona candidata es vincularà laboralment, mitjançant un contracte de treball temporal, amb la 

modalitat d’obra o servei, dedicació a jornada completa i condicions laborals,  establertes en  el 

conveni col·lectiu  d’aplicació al centre. 

Els contracte està finançat per la  “Plataforma de dinamización e innovación de las capacidades 
industriales del Sistema Nacional de Salud y su transferencia efectiva al sector productivo,   
PTC20/00015”, finançat per l'Instituto de Salud Carlos III, i amb possible finançament a càrrec del 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)", i per tant la seva durada vinculat al mateix.  

 

Procés de selecció: 
Les condicions generals d’aquesta convocatòria es regiran pel que recull el present anunci, i amb els 

procediments que es contemplen a  bases tipus de convocatòria per ocupació de places vigents que 

es pot consultar en la pàgina web de l'entitat www.tauli.cat .  

En compliment de la LISMI, el Consorci, contemplarà la reserva per a les persones candidates que 

acreditin una discapacitat igual o superior al 33%, sempre que siguin idònies pel desenvolupament de 

les funcions a cobrir. 

 

Informació, inscripció, documentació i termini: 
Les persones interessades podran fer la seva inscripció a l’enllaç següent: https://bit.ly/3wUwQFS on 
caldrà adjuntar el currículum en format PDF i adjuntar com a documents addicionals, els requisits de la 
convocatòria, així com tota aquella documentació que considereu adient per a l’acreditació dels mèrits 
individuals. Per a consultes en relació aquesta convocatòria us podeu adreçar a seleccio@tauli.cat , 
indicant el número de referència d’aquest anunci.  

 

Data de termini:  10 de setembre de 2021  

Codi 7549 


