LA FUNDACIÓ JOAN COSTA I ROMA CONVOCA UNA PLAÇA DE GESTOR/A DE PROJECTES DE R+D+I
REF: 271.
Requisits dels candidats
•
•
•
•
•
•

Llicenciat /da en Ciències de la Salut o àrees relacionades
Experiència en investigació clínica o biomèdica
Experiència en la sol·licitud i coordinació científica de projectes de R+D+i
Autonomia, capacitat de treballar en diversos projectes en paral·lel
Alt nivell d’anglès parlat i escrit
Capacitat de lideratge i negociació, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la
interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.

Es valoraran
•
•
•
•
•

Coneixements de la gestió d’assajos clínics i la seva regulació, validació clínica de prototips i la
seva regulació, gestió de projectes d’innovació.
Experiència en oficines de transferència tecnològica (universitat, empresa, biotecnologia, o
departament innovació hospital)
Coneixement del sector sanitari, biotecnològic i biomèdic de Catalunya
Coneixements sobre la gestió de la propietat industrial i intel·lectual
Coneixements de la regulació ètica en investigació

S’ofereix
•

•

Plaça de gestor de projectes a temps complert per a dur a terme la implementació i seguiment
científic de projectes de recerca i innovació (convocatòries nacionals i internacionals: AES, FIS,
projectes amb fons FEDER, projectes europeus, ...)
Contracte temporal inicial amb possibilitat de continuïtat.

Tasques:
•
•
•
•
•
•

Participació activa en la realització de diversos projectes d’investigació i innovació (gestió de
contractes, seguiment de la execució, seguiment de pressupost, justificacions)
Col·laboració amb els investigadors, professionals del CST i amb l’equip de la Unitat d’Innovació i
Recerca en la implementació dels projectes.
Contacte entre els investigadors principals i els socis / coordinadors dels projectes.
Facilitació de l’execució dels projectes en el CST, promovent activament la participació dels
professionals.
Seguiment del pla de treball, assistència, organització de reunions, participació en les tasques de
difusió i disseminació del projecte
Foment de la creativitat i cultura emprenedora mitjançant l’organització d’activitats.

Lloc de treball
Hospital de Terrassa. Les seves funcions impliquen desplaçaments a qualsevol dels altres centres del CST o
viatges en funció dels projectes.

Retribució en funció de la categoria establerta en el conveni del SISCAT i l’experiència aportada i aptitud
del candidat/a.
Incorporació
Immediata
Els interessats han d’enviar una carta de presentació i el seu CV indicant a l’adreça: nchueca@cst.cat
Indicant el número de referència de la convocatòria : Ref : 271 abans del dia 4 de febrer del 2020.

