El Parc Científic de Barcelona (PCB) és un dels parcs científics més importants d'Europa. Creat per la Universitat
de Barcelona el 1997, el PCB va ser el primer parc científic a Espanya i avui és una referència internacional per a
la promoció de la innovació amb més de 2.600 professionals. El PCB necessita incorporar al seu equip:

UN/A CAP PER LA PLATAFORMA DE QUÍMICA COMBINATÒRIA
En dependència del / la Director/a de Serveis Científics del PCB assumirà les següents
funcions:
•

•
•
•
•
•
•

Supervisar els projectes o serveis: disseny de l’estudi, elaboració de pressupostos, negociació
amb potencial clients, seguiment de projectes, elaboració de convenis /contractes de servei
junt a l’Àrea de Serveis Jurídics, elaboració d’informes, memòries o altres. Gestió de
documentació tècnica que es pugui derivar de la gestió de la plataforma.
Identificar i analitzar noves oportunitats de negoci. Atenció a noves demandes d’usuaris
instal·lats o potencials usuaris en línia amb l’estratègia del PCB.
Atenció als usuaris del Servei: assessorament tècnic, gestió d’incidències, atenció de possibles
inspeccions tècniques, auditories de qualitat o altres.
Gestionar l’equip de treball de la Plataforma: assignació de responsabilitats, priorització de
tasques, anàlisi de necessitats formatives, participació als processos de selecció, etc.
Gestió i control econòmic dels projectes o serveis prestats. Elaboració de tarifes, gestió de la
facturació i altres amb el suport de l’Àrea d’Administració i Finances.
Vetllar pel compliment de les normes de qualitat així com les normatives de seguretat laboral o
altres d’obligat compliment del Servei
Altres tasques que es puguin derivar de la gestió de la Plataforma.

Es requereix:
•
•
•
•
•

Formació universitària en Ciències Químiques, Bioquímica o Biotecnologia. Formació en les
tècniques aplicades. Es valorarà formació en gestió i administració d’empreses.
Experiència mínima de tres anys en tasques de similars característiques, tot assumint
responsabilitats de gestió de laboratori.
Experiència i/o formació dins l’àmbit de la comercialització de serveis.
Coneixement i experiència en normativa de qualitat en laboratori.
Anglès parlat i escrit.

Busquem una persona coneixedora del sector amb capacitat de captar i fidelitzar clients, amb
habilitat per l'optimització de fluxos de treball, proactiva , amb capacitat de planificació i
acostumada a treballar en equip.
S'ofereix:
• Contracte laboral temporal de jornada completa amb previsió de continuïtat
• Salari d'acord a experiència i qualificació
• Incorporació immediata

Les persones interessades enviar CV i carta de presentació
borsadetreball@pcb.ub.cat
Indicar referència CAP PTQUIM
Troba més informació de la Plataforma a:
http://www.pcb.ub.edu/portal/ca/serveis

