Anunci de treball 21_85_FPT_TMQ
Sabadell, 27 de juliol de 2021

Funció:

Personal no Investigador / GARANTIA DE QUALITAT
1 TÈCNIC/TÈCNICA SUPORT MIG
Grup Professional 5: Personal amb titulació de grau mig.

Introducció:
L’I3PT assumeix el repte en la gestió de la innovació i alhora liderar la coordinació d’una plataforma
d’innovació rellevant a l’Estat Espanyol.
En el període 2021-2024 té per objectiu dinamitzar i consolidar el seu model d’innovació basat en el
suport als projectes punters per a la transferència de coneixement a les empreses del sector productiu.
En aquest context, es necessita crear un equip multidisciplinari, amb diferents graus d’experiència i
esperit emprenedor, capaç de treballar de forma col·laborativa i resolutiva.

Requisits:


Títol universitari de grau mig en ciencias de la salut o afins.



Experiencia mínima d’un any en gestió de qualitat en entorn de recerca, recerca sanitària,
industria farmacèutica.

Es valorarà:


Currículum vitae.



Formació específica en àrees de qualitat (UNE166.002, ISO9001).



Experiència en l’àmbit de recerca i/o d’innovació sanitària.



Experiència mínima de dos anys en la gestió de la qualitat en entorn de recerca sanitària.



Habilitats organitzatives, amb capacitat per fer múltiples tasques, inclosa la capacitat de treballar
de forma independent o com a equip, fins a terminis acordats.



Pensament positiu i excel·lent atenció als detalls.



Excel·lents habilitats d’anàlisi i investigació.



Comprendre i aplicar els principis de la qualitat en l’entorn necessari.
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Experiència en gestió d’equips.



Anglès (B2).

S’ofereix:
La persona candidata es vincularà laboralment, mitjançant un contracte de treball temporal, amb la
categoria Tècnic/a grau mig, amb 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, l’entitat, 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://tinyurl.com/yk58gw98
on caldrà adjuntar el currículum en format PDF i adjuntar com a documents addicionals, els requisits de
la convocatòria, i un escrit de màxim 500 paraules que expliqui quins requisits de la ISO 9001 són
integrables en la UNE 166.0002 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:
5 d’agost de 2021

Codi: 7549
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