
 
 

 

CONVOCATÒRIA DE VACANT 
 

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL  

• TÈCNIC/A DE PROJECTE  

NOM PROJECTE   

• CÀTEDRA PER AL FOMENT DE L’EMPRENEDORIA I LA CREACIÓ D’EMPRESES 

LÍNEA O GRUP DE RECERCA  

Grup per al Foment de l'emprenedoria i la creació d'empreses 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL  

• Tècnic/a per a l’acompanyament als emprenedors i suport en el desenvolupament dels seus 
projectes de negoci. Suport en la creació d’empreses, en el reconeixement de les StartUp URV i 
en la creació d’Spinoff de la URV.  

 

PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA  

• Titulat màster (postgrau) en emprenedoria, innovació. 
• Nivell C1 de català 
• Nivell B1 en anglès 

 

REQUISITS  

 Coneixements d’ofimàtica a nivell mitjà (Suite Microsoft Office, tractament de dades) 

 Capacitat de gestionar xarxes socials 

 Experiència mínima de 5 anys en el suport i acompanyament de projectes emprenedors 

 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. 

 

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

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

 



 
 

 

CONDICIONS LABORALS  

 Tipus de jornada: completa 
 Lloc físic de treball: Facultat d’Economia i Empresa, Avinguda Universitat, 1, 43204 Reus 
 Contracte: indefinit activitats científica- tècniques ( art. 23 bis de la Llei de la Ciència) 
 Categoria: GRUP 1 

 Durada inicial: 3 mesos apx 
 Retribució: 26.805,60 bruts anuals € anuals bruts 
 Incorporació aproximada: finals setembre 
 

 
 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ  
El comitè de selecció participarà en totes les fases del procés de selecció que es detallen a continuació. 
 

 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 
 PUNTUACIÓ : La puntuació màxima que es pot obtenir és de 10 punts, es requereix un mínim de 7 punts per passar a la entrevista 

Barem de mèrits: 

a) Per acreditació acadèmica d’acord amb el lloc de treball, fins a 4 punts 

b) Per experiència en llocs de treball similar, fins a 4 punts 

c) Per coneixement d’idiomes i eines ofimàtiques, fins a 2 punts 

 

 Entrevista personal  
Es valoraran les següents competències transversals i específiques: 

• Competències Transversals 

- Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa. 
- Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets. 
- Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació. 

• Competències específiques del lloc de treball 

- Integrar els coneixements adequats per dissenyar, analitzar i planificar el pla de negoci d’un projecte emprenedor 
- Dominar els mètodes i instruments bàsics per a l’anàlisi de la realitat empresarial 
- Transferir els coneixements teòrics sobre diferents aspectes de l'empresa (organització, R+D, creixement, etc.) al 

disseny pràctic de models eficients d'organització empresarial. 
- Desenvolupar habilitats professionals (lideratge, negociació, comunicació, etc.) que capacitin l'estudiant per a 

l'exercici de tasques de coordinació d'equips en empreses. 
- Desenvolupar estratègies per dirigir empreses i les seves àrees funcionals de forma competitiva i eficient. 

 

Barem de mèrits: 

a) Per competències en l’àmbit de l’emprenedoria demostrades, fins 4 punts 

b) Per competències transversals demostrades, fins 3 punts 

c) Per competències del lloc de treball demostrades, fins 3 punts 

 

 

En cas d’empat entre persones de diferent gènere, es contractarà a la persona del gènere menys 

representat en el grup de treball /departament /servei en el que s’incorpori. 
 

 

 



 
 
 

COMITÈ DE SELECCIÓ 

 President: Xavier Càmara Turull, (Director de la Càtedra per al Foment de l’Emprenedoria i 

Creació d’Empreses) 

 Vocal 1: Merche Carod Ceperuelo, (Tècnica de transferència en la Unitat de Valorització) 

SUPLENTS: 

 Presidenta: Mercedes Teruel Carrizosa (Directora de la Càtedra d’Innovació) 

 Vocal 1: Sira Duran Cothenet (Tècnica de transferència en la Unitat de Valorització) 

 

 

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 16/09/2022 

 

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/

