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RECURSOS HUMANS – CONVOCATÒRIA  

 
 LLOC DE TREBALL:   

Tècnic/a de cocreació per la innovació URV-FURV 
  DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL:  
• Detecció d’empreses i organitzacions del territori amb necessitats d’innovar: 

Detectar aquelles entitats del territori que necessitin serveis per a trobar solucions 
innovadores i oferir-li aquells serveis, dissenyats a mida a les seves necessitats.   

• Recerca activa de finançament nacional o internacional lligat a projectes en 
l’àmbit de la cocreació. 

• Coordinació, disseny i facilitació de processos col·laboratius amb empreses,  
entitats públiques: Disseny de reptes d’innovació d’empreses, organitzacions o 
socials en treball conjunt amb persones claus d’aquestes. Difusió dels reptes a 
universitaris i agents del territori. Configuració, guiatge i formació d’equips 
d’universitaris i professionals que cocrearan les solucions innovadores. Gestió 
d’acords de confidencialitat i propietat Intel·lectual amb les empreses i les entitats 
del territori. 

• Formació en cocreació per la innovació i eines col·laboratives: Disseny de cursos 
i tallers presencial i en línia per professionals del territori i estudiants de grau, 
postgrau i doctorat d’universitats. 

• Suport a la direcció de la URV en cocreació: Aportar l’expertesa, assistència i 
suport en l’àmbit col·laboratiu i emprenedor als projectes i iniciatives de la URV 
regionals, estatals i internacionals. 
 

 REQUISITS       
- Estudis Universitaris de grau 
- Estudis de postgrau associats al desenvolupament de recursos humans, psicologia 

individual i de grups, coaching i similars. 
 

 ES VALORARÀ 
− Idiomes: català, castellà i domini de l’anglès oral i escrit  

− Experiència mínima demostrable de tres anys en entorns col.laboratius /facilitador 
d’equips. 

− Empatia, dinamisme, rigor i responsabilitat. 

− Experiència docent, com a formador/a i científica. 
− Coneixement de la URV. 
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− Experiència en desenvolupar projectes d’innovació amb empreses i entitats 
públiques. 

− Experiència en treballar en entorns internacionals. 
− Experiència i coneixement en metodologies i processos col·laboratius i d’innovació. 

 
 CONDICIONS LABORALS 

 
- Tipus de jornada: Completa ( 37,5 h setmana) 

- Lloc de treball: Fundació URV. 

- Contracte: Durada determinada per obra o servei.(3 anys) 

- Retribució: entre 30.000 i 35.000 euros anuals bruts 

- Incorporació: finals gener 2021  
  

 
 ENVIAR CV    A/e:  rrhh@fundacio.urv.cat 

 
 

 DATA LIMIT RECEPCIÓ CV’S:    16 de gener de 2021 
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