RECURSOS HUMANS – CONVOCATÒRIA DE VACANT

LLOC DE TREBALL:

TÈCNIC/A DE PROMOCIÓ DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL I
INTEL·LECTUAL I DE L’EMPRENEDORIA
DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL:
 Assessorament als investigadors en propietat industrial i intel·lectual dels resultats de la
recerca generats a la URV:


Detecció de nous resultats, invencions i obres, susceptibles de ser protegides.



Orientació en l’estratègia de protecció i manteniment dels resultats de la recerca.



Assessorament i disseny de l’estratègia de comercialització/transferència dels
resultats de la recerca de la URV.



Assessorar i dissenyar l’estratègia de valorització i comercialització dels resultats de
la recerca.



Gestió de la cartera de resultats protegits, realització de les activitats de promoció i
contacte amb potencials clients.



Negociació, redacció i seguiment d’acords de llicència, comercialització, cotitularitat,
confidencialitat... de resultats de recerca obtinguts a la URV.



Actualització i modicació de normatives i reglaments interns.



Preparació i impartició de formació relativa a la propietat industrial i intel·lectual a la
comunitat universitària i a la societat en general.



Accions de divulgació relatives a la propietat industrial i intel·lectual.

 Gestió de l’emprendoria de la URV:


Detecció de noves iniciatives emprenedores originades en resultats de la recerca.



Gestió, acompanyament i seguiment de les iniciatives emprenedores fins a la
constitució de l’empresa spin-off.



Gestió, acompanyament i manteniment de la relació de la Universitat amb les
empreses spin-off i start-up de la URV.



Actualització i modicació de normatives i reglaments interns.



Preparació i impartició de formació relativa a l’emprenedoria científica a la comunitat
universitària i a la societat en general.



Accions de divulgació relatives a l’emprenedoria.
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 Actuacions relatives al compliment de la llei de protecció de dades de caràcter personal a
la Fundació URV:
 Acompanyament als usuaris del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació
pel correcte compliment de les normatives relatives a la protecció de dades de
caràcter personal, d’acord amb la legislació vigent.
 Deficinició i implantació de les mesures adients per al correcte tractament de les
dades de caràcter personal a la Fundació URV.
 Actualització i manteniment del sistema de protecció de dades de caràcter personal
de la Fundació URV.
 Actuacions relatives al manteniment, la revisió, la millora i l’actualització del Portal de la
Transparència de la Fundació URV, d’acord amb la legislació vigent:
 Elaboració, revisió i actualització dels documents a publicar.
 Revisió, manteniment i actualització dels continguts del Portal de la Transparència de
la Fundació URV.
 Promoció/Publicitat:
 Participació i assistència a actes d’interès.
 Preparació de presentacions i notes de premsa.
 Elaboració i gestió de la informació.
 Assistència a jornades i formació de l’àmbit propi.
 Participació en la revisió i millora contínua dels processos de protecció de resultats,
emprenedoria, protecció de dades de caràcter personal i transparència, pel correcte
compliment de la política integrada de qualitat i R+D+i del CTTi.
 Participació en la planificació estratègica.
 Participació en l’elaboració de la memòria anual i d'altra informació de l’organització.
 Gestió de Clients: atenció i manteniment de clients i proveïdors.
 Gestió del web i les xarxes socials:
 Actualització i creació de nous continguts al web.
 Col·laboració en l’elaboració del butlletí mensual del CTTi.
 Col·laboració en la dinamització de les xarxes socials.

PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA
 Llicenciatura o Màster.
REQUISITS
 Coneixements d’informàtica a nivell avançat.
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 Català i castellà nivell nadiu.
 Anglès nivell B1 (es valorarà nivell superior).
 Aptituds per treballar en equip, discreció, amabilitat, dinamisme, rigor, responsabilitat
resolutivitat.
 Competències comunicatives.
 Experiència mínima demostrable.

 Vehicle propi.
ES VALORARÀ
 Altres idiomes.
 Coneixements de Propietat Industrial i Intel·lectual i d’Emprenedoria.
 Coneixements d’ISO 9001:2015.
 Coneixements en sol·licitud i justificació d’ajuts i subvencions a nivell local, autonòmic,
estatal i europeu.
 Coneixements sobre la Llei de Protecció de Dades Personals d’àmbit espanyol (LOPD) i
europeu (RGUEP).
 Coneixements sobre la Llei de Transparència, accés a la informació pública i bon govern
 Coneixements sobre Compliance.
 Coneixements sobre el nou sistema de contractació pública.
CONDICIONS LABORALS
 Tipus de jornada: completa (100% jornada. 37,5 h setmanals).
 Lloc de treball: Fundació URV - CTTi (Campus Sescelades).
 Contracte: De durada determinada a temps complet durant els 12 mesos primers mesos
+ contracte indefinit.
 Retribució: 27.886,48€ anuals (14 pagues). A partir de l’any de contracte 32.694,97€
(14 pagues). Finançament subjecte a l’assignació de cofinançament procedent del Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per a la realització de projectes de les
unitats de valorització i transferència de coneixement de les universitats de Catalunya
adreçats a millorar sensiblement la interacció amb el sector productiu (Resolució
EMC/2970/2016, de 27 de desembre, DOGC 7277, de 30/12/2016).
 Incorporació: Setembre 2018 aprox.
ENVIAR CV A/e: rrhh@fundacio.urv.cat
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