
 

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 3.000 
professionals, és actualment la llar de tres instituts d'investigació i més d’un centenar d’empreses i altres organitzacions. El PCB és una 
entitat compromesa amb la igualtat d’oportunitats entre homes i dones i per tant, seran benvingudes i valorades per igual totes les 
candidatures, independentment del gènere o sexe. El PCB necessita incorporar al seu equip: 

 

UN/A CAP CLIENTS DEL PCB 
 
En dependència de la Direcció de Comercialització i Comunicació, assumirà les tasques 
següents dins l’àmbit de la gestió de clients i usuaris del PCB: 

 
• Comercialització d’espais: 

Donar suport a la Directora de Comercialització i Comunicació suport en la comercialització d’espais 
preparant pressupostos econòmics, visites d’espais i coordinació de les àrees implicades durant el 
procés de venda. 

• Coordinació d’adequacions dels espais: 
Fer el seguiment de les accions dins de la mateixa àrea o altres àrees implicades per assegurar 
l’adequació dels espais per a clients. 
Supervisar l’adquisició i instal·lació de mobles als espais. Negociar amb els proveïdors de l’àrea, 
elaborar plecs tècnics i fer seguiment dels contractes. 
Comunicació dels moviments d’espais a la resta d’àrees del Parc així com possibles incidències que 
pugui ocasionar a altres clients ja instal·lats. 

• Coordinació entrada nous clients: 
Fer el seguiment de les accions dins de la mateixa àrea o altres àrees implicades per assegurar la 
correcta entrada de clients al Parc. 

• Servei de Botiga i altres serveis: 
Assegurar el bon funcionament del servei de botiga, neteja de roba de laboratori, gel sec, nitrogen i 
fonts d’aigua adequant-ho a les necessitats dels clients. 
Supervisió de compres i ventes relacionades amb els serveis i de l’estoc de la botiga. 
Negociació amb els proveïdors de l’àrea de Botiga, elaborar plecs tècnics i fer seguiment dels 
contractes. 

• Coordinació de la concessió de restauració i vending: 
Gestionar les peticions d’usuaris en relació a la restauració i vending i coordinació d’horaris o altres 
necessitats relacionades amb el concessionari. 

• Atenció a l’usuari: 
Gestionar les peticions dels clients instal·lats al Parc en coordinació d’altres àrees del Parc que poden 
estar implicades en la resolució de la petició rebuda. 

• Gestió d’actius: 
Gestionar els moviments d’actius dels espais clients en coordinació amb la resta d’àrees. 

 
Es requereix: 
• Formació universitària preferentment dins l’àmbit d’Administració i Gestió d’empreses 

(llicenciatura/grau), Comerç, Màrqueting o Logística.  
• Coneixements i experiència en gestió econòmica, confecció i seguiment de pressupostos. 
• Coneixement i experiència en tècniques d’organització d’equips, implementació de nous procediments 

i control d’estoc. 
• Idioma català, castellà i anglès nivell avançat escrit i parlat. 
• Experiència en tasques descrites o anàlogues amb tracte amb client i/o atenció personal a públic i gestió 

d’equips de mínim 5 anys. 
• Imprescindible persona proactiva, resolutiva i amb facilitat de comunicació i coordinació tant amb clients 

com amb la resta d’àrees del Parc. Persona metòdica, amb capacitat de planificació i acostumada a 
treballar amb terminis de lliurement i orientació a servei. 

• Es valorarà coneixement de productes i/o materials de laboratori destinats a activitat de recerca. 
• Es valorarà coneixements de normativa de contractació del sector públic. 
 

  



 

 
 
S’ofereix:  
• Contracte indefinit. 
• Jornada completa de 39h/setmana de dilluns a divendres.  
• Salari d'acord a experiència i qualificació. 
• Incorporació prevista gener 2023. 

 
 
Les persones interessades enviar CV i carta de presentació (fins 15 de desembre de 2022) 

borsadetreball@pcb.ub.cat 
Indicar referència: CAP CLIENTS 
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