
 

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 ADMINISTRATIU/VA PER AL SERVEI DE BOTIGA 
DEL PCB 

 
En dependència de l’àrea de Clients dins de la Direcció de Comercialització i Comunicació, assumirà 
les tasques següents dins l’àmbit de les compres, vendes i serveis que es gestionen a La Botiga del 
PCB: 
 
• Venda i despatx dels productes que es gestionen des de La Botiga. Gestió presencial i on-line. 
• Gestió dels serveis de neteja de roba de laboratori, fonts aigua i gel sec.  
• Gestió de les comandes rebudes per part dels clients de La Botiga, preparació de les comandes, 

lliurament al servei de distribució interna del PCB, seguiment de les vendes, resolució de potencials 
incidències i facturació. 

• Garantir la capacitat de proveïment dels productes i serveis oferts a la Botiga. Garantir el bon estat de 
l’espai de la botiga, control d’estoc i caducitats de productes. 

• Realitzar la gestió administrativa derivada del procés de compra de producte per al bon control d’estoc, 
d’acord al procediment intern del PCB garantint les condicions pactades. 

• Introducció i gestió de les comandes, efectuar el seguiment de la compra i recepció de producte de 
Botiga, registrar les dades al sistema, imputació de costos. 

• Establir i mantenir el contacte amb els proveïdors nacionals i internacionals optimitzant recursos, 
qualitat i terminis de lliurament. 

• Fer seguiment de les comandes, controlant terminis de lliurament i seguiment del contracte en cas de 
serveis. 

• Anàlisi de les novetats del mercat, proposta i seguiment de la idoneïtat o no del producte a oferir a la 
Botiga PCB. 

• Recollida de noves necessitats de compra per part dels clients usuaris dels serveis. 
• Gestionar la comunicació amb els clients a través de les eines informàtiques posades a disposició. 
• Mantenir la informació actualitzada a l’ERP. 
 
Es requereix: 
• Formació Professional de grau Mitjà o Superior en els àmbits de Gestió Administrativa, Logística, 

Magatzem, Comerç i Màrqueting o altre aplicable segons tasques descrites. 
• Coneixement de programes de gestió de compres i vendes i de gestió d’estoc i Office de Microsoft. 
• Idioma anglès nivell mig escrit i parlat. 
• Experiència en tasques descrites o anàlogues i tracte amb client i/o atenció personal a públic. 
• Persona responsable acostumada a treballar amb terminis de lliurament, polivalent, autònoma, 

metòdica, amb capacitat de planificació, comunicació i orientació a servei. 
• Es valorarà coneixements comptables. 
• 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 temporal amb estabilització posterior a la plantilla. 
• Jornada parcial de 30h/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 9 de desembre de 2022) 

borsadetreball@pcb.ub.cat 
Indicar referència: BOTIGA 
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