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RECURSOS HUMANS – CONVOCATÒRIA DE VACANT 

 
 

CONTRACTACIÓ D'UN TÈCNIC O TÈCNICA DEL GRUP III, A TEMPS 
PARCIAL A CÀRREC DE PROJECTE   

 
 PROJECTE: 

Aquest ajut està inclòs dintre de l’Actuació 6 IMPULS DE LA VALORITZACIÓ DE LES TECNOLOGIES I ELS 
CONEIXEMENTS DESENVOLUPATS A LA URV, emmarcada en el PLA D’ACTUACIONS EN VALORITZACIÓ I 
TRANSFERÈNCIA DE LA FUNDACIÓ URV (001-P-001020) que compta amb el cofinançament del Fons Europeu 
de desenvolupament Regional (FEDER) i amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament 
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 

 
  

 DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL:  
 
Realització de fermentacions de fruites, la destil·lació dels fermentats, així com 
gestionar i fer la caracterització fisicoquímica i sensorial dels fermentats i 
destil·lats. 
 

 REQUISITS 
• Enginyer Tècnic/Graduat en Enginyeria Química, Enologia, Química, 

Biotecnologia, i altres titulacions en Enginyeria o Ciències 
• Coneixement i experiència en processos de fermentació 
• Coneixement i experiència en destil·lació  
• Català i castellà 
• Experiència en tast 

 
ES VALORARÀ 
• Es valorarà positivament altres idiomes 
• Altres titulacions 
• Capacitat per treballar de forma autònoma i amb iniciativa 

 
 

 CONDICIONS LABORALS 
 
• Tipus de jornada: Completa 
• Lloc de treball: DEQ, Laboratori 324 i Mas dels Frares 
• Contracte d’obra i servei. Grup III del Conveni d’aplicació 
• Durada: del 21 de juny a 18 d’octubre de 2021 
• Retribució mensual: 1.869,79 €/mes bruts (12 pagues)  
• Incorporació: 21 de juny de 2021 
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    PROCEDIMENT DE SELECCIÓ ( indicar com es farà el procés i quins criteris de puntuació tindrà)   
 

Valoració del CV: 

• Perfil formació: (10%) 

• Requisits exigits (70 %): 

o Coneixement i experiència en processos de fermentació 

o Coneixement i experiència en destil·lació  

o Català i castellà 

o Experiència en tast 

• Altres valoracions (20 %)  

o Altres idiomes 

o Altres titulacions 

o Capacitat per treballar de forma autònoma i amb iniciativa 

Cada subapartat es valorarà en una escala de 0 a 10, i per l’apartat global es farà la mitjana dels subapartats, que es 
ponderarà d’acord amb el percentatge indicat per obtenir la puntuació final. 
 

    COMITÈ DE SELECCIÓ ( mínim 3 persones. Algú de la FURV) 
 
 

• Sra/Sr. Francisco López Bonillo 

• Sra/Sr. Francesc Medina Cabello 

• Sra. Lourdes Jané Ros 

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

 
 

    DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV ( a emplenar per RRHH) 
 11 de juny 

mailto:francisco.lopez@urv.cat
mailto:francisco.lopez@urv.cat

	Contractació d'un tècnic o tècnica del grup III, a temps PARCIAL a càrrec de projecte

