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, precisa incorporar:
TÈCNIC/A LICITACIONS
Funcions:
•

•
•
•
•
•
•
•

Participació i seguiment de la documentació administrativa dels procediments de
contractació, d’acord amb la Llei de contractació pública (confecció de plecs,
actes de formalització de contractes, normes de publicitat etc, així com tot allò
relacionat amb la licitació pública.
Assessorar, elaborar i validar la documentació interna (plecs tècnics, valoració
tècnica i externa de l’expedient de contractació pública, segons el procediment
establert. Coneixement i maneig de l’eina EACAT.
Publicació de les contractacions a les plataformes de contractació pública
corresponents.
Formació en eina de licitació electrònica Sobre Digital.
Col·laboració amb el departament de contractació de l’FBG (convenis,
contractes i clients).
Arxiu i custodia de la documentació associada a contractació.
Atenció i informació a les empreses licitadores.
Assessorar als investigador/res de l’FBG.

Perfil:
•
•
•
•

Llicenciatura/Grau Dret, ADE, Empresarials o similars.
Experiència mínima d’un any de contractació pública, específicament en la
gestió d’expedients de contractació.
Coneixements de la legislació de contractació pública: Llei de contractes de les
administracions públiques(RD 2/2000) i/o Llei 30/2007 de Contractes del Sector
Públic.
Idiomes català- anglès.

Competències:
•
•
•
•
•
.

Capacitat de treball en equip
Habilitats comunicatives
Actitud proactiva
Empatia
Atenció al client i meticulositat

S’ofereix:
•
•
•

Contracte temporal mínim d’un any, amb possibilitat de continuïtat.
Jornada: 37,5 hores setmanals.
Salari: en funció de les aptituds del candidat/a

Contacte:
Les persones interessades hauran d'enviar el seu CV, en format electrònic a Mercè
Tejedor al correu electrònic borsadetreball@fbg.ub.edu, indicant la referència
TÈCNIC/A EN LICITACIONS. El termini per la presentació de les sol·licituds
finalitzarà el dia 26 de febrer de 2020.

