
 
 

 

CONVOCATÒRIA DE VACANT 
 

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL  

Tècnic projecte 

PROJECTE  

Estudio de estrategias biotecnologicas en la elaboracion de vinos y cavas con menor utlizacion del 
dioxido de azufre (T19200S) 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL  

● Anàlisis de compostos fenòlics (Flavan-3-ols, Àcids hidroxicinàmics, Antocians,...) mitjançant HPLC 
● Anàlisis de color del vi mitjançant coordenades CIELab 
● Anàlisis de vins mitjançant tècniques enzimàtiques 
● Anàlisis d’activitats enzimàtiques. 
● Anàlisis sensorial de vins i realització de microvinificacions y control de bodega 

 

PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA (formació mínima exigida) 

● Titulació mínima: Graduat en química o biotecnologia 
 

REQUISITS  

● Experiència en anàlisi de compostos fenòlics de vins (Flavan-3-ols, Àcids hidroxicinàmics, 
Antocians,...) mitjançant HPLC 

● Aptituds per treballar en equip, discreció, amabilitat, dinamisme, rigor, responsabilitat resolubilitat. 
 

ES VALORARÀ 

 Experiència prèvia en treball de laboratori i manipulació de mostres vitivinícoles. 
 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: 80 % de la jornada 
 Lloc físic de treball: Laboratoris departament de Bioquímica i Biotecnologia/Mas dels Frares 
 Contracte: Obra o Servei Determinat. 
 Categoria: Grup 1 
 Durada: 6 mesos 
 Retribució: 1.7787,03 €/ mes bruts. (6 pagues) 
 Incorporació: 30 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 ( indicar punts a valorar del Cv i puntuació màxima de cada punt. Establir puntuació mínima, si s’escau, per  
passar a fase d’entrevista.) 

- Titulacions complementaries: 25 punts 

- Experiència contrastada en HPLC: 25 punts 

- Experiència en elaboració y anàlisis de vins: 25 punts 

- PUNTUACIÓ TOTAL CV: 75 punts 

 Entrevista personal (OBLIGATORIA: indicar punts puntuació màxima de l’entrevista). 

PUNTUACIÓ: 25 punts 

 

PUNTUACIÓ TOTAL VALORACIÓ CV + ENTREVISTA: 100 punts 

 

COMITÈ DE SELECCIÓ 

 President: Fernando Zamora Marín, (Catedràtic de Universitat) 

 Vocal 1:  Nicolas Rozès, (Professor Titular de Universitat) 

 Vocal 2 ( opcional): Mª Jesús Torija Martínez (Professora Titular de Universitat) 

SUPLENTS: 

 

 Gemma Beltran Casellas, (Professora Titular de Universitat) 

 Cristina Reguant Miranda, (Professora Titular de Universitat) 

 Francesca Fort Marsal ( opcional) (Professora Titular de Universitat) 

 

Amb el vistiplau de: 

 Lourdes Jane (Directora CTTI)  

 
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 (indicar) 

 

DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV 19/03/2022 

 

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. 

https://www.fundacio.urv.cat/ca/fundacio/borsa-treball/
mailto:rrhh@fundacio.urv.cat

