La Fundació Bosch i Gimpera (FBG) és una fundació privada sense ànim de lucre del Grup Universitat de
Barcelona, que centra la seva activitat en la promoció i gestió de la transferència de coneixement i
tecnologia que es genera en el conjunt de la Universitat de Barcelona.
L'Àrea d’Innovació de la FBG cerca incorporar personal en la posició de PROJECT MANAGER
INNOVACIÓ, per donar suport al procés de transferència de coneixement i tecnologia en l’àmbit de
ciències de la vida d’acord amb els objectius i estratègia de la FBG. Concretament treballarà en l’àrea de
valorització i llicències i en la de recerca per contracte.
Funcions:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificar i analitzar tecnologies, resultats de la recerca i capacitats de la UB amb potencial per
ser transferits a través d’entrevistes a investigadors, publicacions científiques, jornades, etc.
Gestió de projectes de transferència de tecnologia en totes les seves etapes (protecció,
valorització i comercialització).
Assistència a fires de partnering, clústers i esdeveniments de networking per promocionar les
capacitats i tecnologies de la Universitat de Barcelona.
Sol·licitud, gestió i justificació de projectes de valorització i de R+D col·laborativa amb
finançament públic i/o privat.
Cerca d’aliances amb altres agents del sistema d’innovació, per tal de trobar finançament i/o
col·laboracions pels projectes gestionats.
Anàlisi de la viabilitat comercial dels resultats de recerca.
Suport en l’acompanyament de projectes emprenedors.
Organització de trobades entre investigadors i empreses i/o inversors per conèixer el potencial
comercial de les tecnologies.
Captació d’empreses o institucions que puguin estar interessades en participar en projectes de
recerca o contractar serveis i/o capacitats científico-tecnològiques d’investigadors de la UB.
Elaboració de documentació de promoció de capacitats i tecnologies de grups de recerca.
Elaboració i negociació de propostes de projectes de col·laboració Universitat – Empresa.

Perfil:
•
•
•
•
•
•

Llicenciatura en Ciències, i PhD àrea Biotecnologia/Biomedicina Biologia o similars.
Idiomes: Català, Castellà i Anglès (mínim advanced).
Experiència en l’ús d’eines ofimàtiques, bases de dades i fulls de càlcul.
Es valorarà experiència en transferència de tecnologia i gestió de la innovació; així com en
patents.
Es valoraran nocions de la legislació aplicable en l’àmbit de recerca del sector públic.
Persona proactiva, amb habilitats comunicatives i comercials.

S'ofereix:
•
•
•

Retribució en funció de l’experiència i aptituds del candidat/a.
Jornada de 37,5 hores setmanals
Contracte d’obra o servei determinat vinculat a l’ajut “REINNOVA UB-FBG” (Codi de l’operació
IU16-004982). Projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i
amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

Contacte:

•

Les persones interessades hauran d'enviar el seu CV, carta de motivacions i expectatives
econòmiques en format electrònic a Mercè Tejedor borsadetreball@fbg.ub.edu, indicant la
referència PROJECT MANAGER INNOVACIO 2020. El termini per la presentació de les sol·licituds
finalitzarà el dia 29 de febrer de 2020.

