
 
 

 

CONVOCATÒRIA DE VACANT 
DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL  

PERSONAL TÈCNIC DE PROJECTE 

PROJECTE  

T19232S: XIMO METATHESIS 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL 

La persona a contractar realitzarà tasques de tècnic de suport de recerca dins dels laboratoris de 
recerca del centre d’Innovació AMIC. S’encarregarà del bon funcionament de tot l’equipament científic, 
de la seguretat als laboratoris, de les compres d’equipaments, materials i reactius necessaris, del 
control de qualitat del grup, etc. 

PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA (formació mínima exigida) 

• Formació mínima: Técnica Superior en Química Ambiental  

• Es valorarà estar format en Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Professionals 

REQUISITS  

 Domini en l’ús i manteniment d’equipaments de recerca (cromatografia, equip de porositat i 

microporositat, difracció de raig-X, microscòpia electrònica, TPR, TPO, TOC, equips de reacció 

a baixa i altra pressió, etc.) 

 Experiència mínima: 5 anys de gestió de laboratoris i ús d’equipament vari de recerca. 

 Aptituds per treballar en equip, capacitat de treballar de forma autònoma, d’organització, 

amabilitat, dinamisme, polivalència, rigor, responsabilitat i confidencialitat. 

ES VALORARÀ 

 Habilitat per a les relacions personals. 

 Formació complementària:  

 Motivació, creativitat, iniciativa i actitud proactiva. 

 Capacitat d’aprenentatge continuat, flexibilitat i adaptabilitat. 

 Compromís amb la qualitat, amb l’optimització dels recursos i amb la consecució de resultats. 

 Possibilitat de treballar presencialment a l’oficina i de treballar a distància (teletreball), segons 

les necessitats del servei. 

CONDICIONS LABORALS  

 Tipus de jornada: completa 
 Lloc físic de treball: Laboratoris de recerca del centre d’innovació AMIC 
 Contracte: Obra o Servei Determinat a temps complert 
 Categoria: Grup 3 
 Durada: 6 mesos 
 Retribució: 27.219,23 € anuals bruts 
 Incorporació aproximada: Febrer-Març 2022 



 
 
 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ (indicar com es farà el procés i quins criteris de puntuació tindrà)   

 Selecció de CV’s: Identificar els CV’s aptes i no aptes segons requisits exigits. Els aspirants que 

no compleixin els requisits indicats en el punt  perfil de la persona i requisits no passaran a la 

següent fase. 

 Valoració del CV:Es valorarà els coneixements en Prevenció de Riscos Professionals; El 

coneixement en equipament en laboratoris de recerca; la seva experiència en gestió de 

laboratoris; experiència en la gestió de personal; experiència i coneixement en proveïdors 

d’equipaments i fungibles de laboratoris de recerca; Coneixement de funcionament d’aquests 

equipaments; coneixements en sistemes de seguretat dins dels laboratoris, etc.. (PUNTUACIÓ 

30 punts, puntuació mínima per passar a altres proves 20 punts) 

 Prova escrita: presencial. PUNTUACIÓ: 30 punts, Puntuació mínima per passar a la següent 
prova es de 20 punts. 

 Entrevista personal, PUNTUACIÓ: 40 punts 

COMITÈ DE SELECCIÓ 

 President: . Sr. Francesc Medina (Responsable del Centre d’Innovació AMIC) 

 Vocal 1:  Sra. Sandra Contreras (Professora del Departament d’Enginyeria Química ETSEQ) 

SUPLENTS: 

 Sr. Francisco López Bonillo ( Catedràtic d’Enginyeria Química ETSEQ) 

 Sr. Magdalena Constantí (Professora del Departament d’Enginyeria Química ETSEQ) 

Amb el vistiplau de: 

 Lourdes Jane (Directora CTTI) o Natàlia Rull ( Directora CFP) 

 

CANDIDATURES  

 El CV ha d’incorporar el número de DNI / NIE o document d’identitat personal 

 Enviar el CV a través de web FURV (https://www.fundacio.urv.cat/ca/fundacio/borsa-treball/) 
o directament als correus rrhh@fundacio.urv.cat i correu electrònic responsable 
(francesc.medina@urv.cat) 

 

DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV  02/03/2022 

 

COMUNICACIONS 

La FURV publicarà a la seva web el llistat d’admesos i exclosos, així com també l’acta final amb les 
puntuacions obtingudes pels aspirants. 
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