
 
 

 

CONVOCATÒRIA DE VACANT 
 

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL  

Personal Tècnic de Projecte 

NOM PROJECTE   

 
 CÀTEDRA PER AL FOMENT DE LA INNOVACIÓ EMPRESARIAL PROJECTE 2022 

LÍNEA O GRUP DE RECERCA  
Foment i anàlisi de la innovació empresarial en el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. 

 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL  

1. Coordinació d’actes de la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial 

2. Redacció de documents de difusió en matèria d’innovació (infografies, web, mailing i 

altres) 

3. Tasques de comunicació en xarxes socials (Youtube, Facebook i Twitter) 

4. Recerca de dades vinculades a la innovació empresarial 

5. Tractament de dades per a la realització d’estudis 

6. Redacció d’estudis de tipus empíric i teòric sobre la innovació i el comportament empresarial 

7. Assistència a reunions i jornades relacionades en representació de la Càtedra 
 

PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA (formació mínima exigida) 

 
 Titulació: Grau d’ADE, FIC o Economia 

REQUISITS  

• Coneixements d’informàtica a nivell avançat. 

• Català i castellà nivell nadiu (Nivell C). 

• Aptituds per treballar en equip, discreció, amabilitat, dinamisme, rigor, responsabilitat 

resolutivitat. 

• Competències comunicatives. 

ES VALORARÀ 

• Coneixements de software específic de bases de dades com són Stata o R 

• Coneixements d’anglès 

• Coneixements de software Houdini. 

 



 
 

 

CONDICIONS LABORALS  

 Tipus de jornada: 66,67% jornada- 25 h setmana 
 Lloc físic de treball: Facutat Economia i Empresa 
 Contracte: indefinit activitats científica- tècniques ( art. 23 bis de la Llei de la Ciència) 
 Categoria: Grup 2 conveni oficines i despatxos 

 Durada inicial: 6 mesos apx 
 Retribució: 1.285,55€ mensuals bruts ( inclou pagues extres ) 
 Incorporació aproximada: sobre el dia 10 de juliol 
 

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ  
 

 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 

 S’haurà de superar un 7. Es valorarà l’experiència i el domini en els requisits establerts en la 

convocatòria. Pes de puntuació 50%. 

 Entrevista personal Pes de puntuació 50% 

 

 

COMITÈ DE SELECCIÓ 

 
• Sra. Mònica Martin Bofarull (professora del departament d’economia)  

• Sra. Mercedes Teruel Carrizosa (Directora de la Càtedra per al Foment de la Innovació empresarial)  

 SUPLENTS:  
• Sr. Christian Duran Weitkamp (professor del departament d’economia)  
 
• Sr. Antonio Osorio (profesor del departament d’economia)  

 

Amb el vistiplau de: 

 Lourdes Jane (Directora CTTI)  

 
CANDIDATURES  

 Enviar el CV a través de web FURV (https://www.fundacio.urv.cat/ca/fundacio/borsa-treball/)  

 

DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV  24/06/2022 

 

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/

