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RECURSOS HUMANS – CONVOCATÒRIA DE VACANT 

 
CONTRACTACIÓ D'UN TÈCNIC DE PROJECTE EN EL MARC DEL PROJECTE  

E-DIETBASE URV: EINES ELECTRONIQUES PER L'ELABORACIO I 
AVALUACIO DE DIETES, I COMPOSICIO NUTRICIONAL D'ALIMENTS A LA URV 

(R2B2021-08) 
 

Aquest ajut està inclòs dintre de l’Actuació 6 IMPULS DE LA VALORITZACIÓ DE LES TECNOLOGIES I ELS 
CONEIXEMENTS DESENVOLUPATS A LA URV, enmarcada 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:  
• Coordinar la part tècnica del projecte. 
• Marketing digital: gestió de xarxes socials, pàgines web, projectes de promoció i 

comunicació. 
• Redacció  d’informes científics. 
• Col·laboració als treball de camp dels projectes d’investigació del grup.  

 PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA 
• Titulació en nutrició humana i dietètica 

 
 REQUISITS 

• Castellà i anglès (nivell B2). 
• Aptituds per treballar en equip, discreció, amabilitat, dinamisme, rigor, responsabilitat 

resolutivitat. 
• Competències comunicatives. 
• Coneixements de gestió de pàgines web i xarxes socials. 

 
 ES VALORARÀ 

• Tenir Màster en Nutrició. 
• Experiència en redacció de cartes de posicionament i d’articles/informes científics. 
• Experiència en sol·licituds d’ajudes públiques. 
• Capacitat per a la gestió 
• Capacitat per treballar de forma autònoma i amb iniciativa  
• Haver realitzat treball de camp en algun projecte científic. 

 
 CONDICIONS LABORALS 

• Tipus de jornada: a temps complert. 
• Ubicació física del lloc de treball: URV  
• Contracte o’obra i servei determinat. Grup 3 nivell 1 
• Durada: 6 mesos prorrogables 
• Retribució: 1.559,48  € bruts mensuals (14 pagues) 
• Incorporació: 1 de juliol de 2021 
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    PROCEDIMENT DE SELECCIÓ ( indicar com es farà el procés i quins criteris de puntuació tindrà)   

 
 

• Valoració del CV: es valorará cadascun d’aquests apartats del 1 a 25:  
o Formació 

o Mèrits 

o Experiència  
Un cop valorats y puntuats els expedients dels candidats admesos, els que obtinguin 
una puntuació de més de 40, seran citats per fer una entrevista.  

• Entrevista personal: Es realitzarà entrevista presencial sempre que sigui 
posible, però també es podrien fer per Skype, zoom, etc. (la puntuació 
obtinguda en aquest apartat será del 1 al 25 punts) 

• Prova escrita: no necessària 

 

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

• Dra. Nancy Babio, (Investigador Principal) 
• Profesor Jordi Salas, (Director del Grup de Recerca) 
• Lourdes Jane ( Directora CTTI ) 

 
 DATA LIMIT RECEPCIÓ CV’S: 17 de juny de 2021 
 ENVIAR CV   A/e:  rrhh@fundacio.urv.cat i nancy.babio@urv.cat 
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