CONVOCATÒRIA TÈCNIC D’INNOVACIÓ i TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
L ’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, precisa incorporar un Tècnic d’Innovació i
Transferència Tecnològica
Requisits imprescindibles:
− Llicenciatura o Grau>300 ECTS relacionades amb ciències de la salut o àmbit tecnològic
− Coneixements avançats d’anglès (nivell negociació)
− Coneixement oral i escrit de les dues llengües oficials de Catalunya
Es valorarà:
− Formació addicionals en Innovació o Transferència (màster, postgrau o altres formacions)
− Experiència en funcions de gestió d’innovació i transferència tecnològica en centre de recerca, centre
tecnològic, empreses de consultoria d’innovació i/o empresa de base tecnològica.
− Experiència en la comercialització de tecnologies mèdiques
− Coneixement de models i plans de negoci
− Domini de la gestió de la propietat intel·lectual i industrial
− Capacitat de treball en equip i de crear xarxes de col·laboració internes i externes
− Competències en comunicació oral i escrita
− Experiència en sol·licitud d’àmbit internacional, preferiblement H2020
Funcions:
− Suport en les activitats implicades en el cicle d’innovació: captació d’oportunitats, avaluació i
valorització, protecció de la propietat intel·lectual/industrial, elaboració de plans de desenvolupament
de la tecnologia i definir estratègies de transferència.
− Gestió de la cartera de projectes d’innovació i de la cartera de patents
− Cerca de finançament de projectes d’innovació en l’àmbit nacional i europeu
− Elaboració de fulls de ruta tecnològics per a les tecnologies desenvolupades per l’institut
− Promoció de la cartera tecnològica de la institució, networking amb empreses i socis comercials.
− Suport al personal investigador en la creació d’spin-offs
− Negociació de convenis de col·laboració amb la indústria
S’ofereix:
− Incorporació a la Unitat de Transferència Tecnològica i Innovació. Unitat consolidada amb 9 anys
d’experiència innovant en salut.
− Formació especifica
− Contracte per 6 mesos
− Condicions segons conveni, categoria T4 Tècnic/a Superior de Recerca
Documentació i termini de presentació:
Els/les interessats/es hauran de lliurar una Carta de sol·licitud i el Curriculum Vitae actualitzat en pdf, per
correu electrònic a la Direcció de l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, adreça
innovacio@santpau.cat , indicant la referència 2019 – Innovació
A requeriment de l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, els/les candidats/es hauran
de presentar la documentació acreditativa dels mèrits esmentats al currículum.
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Les sol·licituds seran resoltes en un termini màxim d'un mes des de la finalització de la data fi de presentació
de la documentació. Un cop finalitzat el termini sense haver notificat resolució expressa els/les
interessats/es estaran legitimats/es per a entendre desestimades les seves sol·licituds.
Les dades personals seran tractades per al procés de selecció de la present convocatòria. Igualment l'entitat
pot guardar els CV durant dos anys a la bossa de treball, integrant-se al fitxer de RRHH/Personal de l'entitat,
amb la finalitat d'informar-lo d'ofertes laborals que puguin ser del seu interès. Té dret a exercir els drets
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts a la Llei 15/1999 a l'adreça: Institut de Recerca de
l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, C/Sant Antoni Mª Claret, 167, 08025 Barcelona (o a ir@santpau.es )
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 10 de setembre a les 15 hores
Barcelona, 28 de juliol de 2019.
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