CREDA-UPC-IRTA és una Fundació dedicada a la investigació i transferència tecnològica
en les ciències socials relacionades amb el sector agroalimentari. Fundada el 2006,
compta amb un capital humà jove i dinàmic, sent actualment un referent a Catalunya
i Espanya.

Lloc vacant: Tècnic/a de projectes
Referència: 41/18
Localitat: Castelldefels (Barcelona)
Jornada: Completa de 37,5 hores setmanals segons conveni IRTA
Nivell: 4.1 de l'escala de suport de l'IRTA, negociable en funció de la vàlua del/la
candidat/a.
Retribucions: Sou brut anual (37,5h setmanals, segons conveni IRTA): A partir de
21.369,86 € (Nivell 4.1 de l’escala de suport de l’IRTA)
Durada del contracte: Contracte per obra i servei des del 02/01/2019 fins 31/12/2019

Funcions específiques del lloc de treball:
-Col·laborar en diversos projectes i estudis que porta a terme el CREDA en el camp de
l'economia agroalimentària sota la supervisió del responsable del projecte.
Concretament, col·laborar en les tasques de:
-Elaboració de les propostes dels projectes (objectiu, metodologia, terminis,
pressupost,..) sol·licitats per les administracions públiques (principalment).
-Realització dels projectes. En base a la metodologia plantejada en les propostes,
obtenció i anàlisi d'informació (bàsicament, quantitativa) i redacció d'informes que
donin resposta als objectius plantejats en els encàrrecs.
Requisits:
-

Formació requerida mínima: Màster en Economia o Enginyeria Agronòmica
Coneixement avançat en l'anàlisi de bases de dades i estadístiques.
Coneixement d'informàtica (paquet office) a nivell avançat.
Exigent en la qualitat de la feina.
Bon nivell de redacció en català.
Disponibilitat per a realitzar desplaçaments.
Motivació per treballar en qüestions relacionades amb el sector agrari i
alimentari.
Pensament crític i actitud proactiva.
Motivació per aprendre.
Carnet de conduir B1.

Mèrits específics:
-

Valorable experiència en lloc similar.
Valorable coneixements d'anglès parlat i escrit.
Valorable experiència en metodologies relacionades amb l'anàlisi de dades en
el camp de les Ciències Socials.
Valorable coneixements del sector agrari i alimentari de Catalunya.
Valorable coneixements conceptuals de R+D+i (àmbits de: Projectes, Política i
Economia)

Competències/Habilitats:
-

Capacitat de treballar en equip.
Capacitat d'integració en entorns de treball multidisciplinaris.
Capacitat d'organització i motivació.
Capacitat de treballar en diversos projectes amb temàtiques diferents en un
mateix període de temps.
Capacitat de treballar amb autonomia, sota la supervisió del responsable del
projecte.
Capacitat de treball en un entorn a on el compliment dels terminis d'entrega és
molt important.

Inscriu-te a l'oferta, abans del dia 7 de desembre de 2018. Indispensable adjuntar la
següent documentació: currículum i carta de motivació.
Enviar la documentació indicant la referencia 22: leticia.gaudio@upc.edu o bé a l'adreça
postal: CREDA-UPC-IRTA; Edifici ESAB; Parc Mediterrani de la Tecnologia; C/Esteve
Terradas, 8; 08860-Castelldefels (Barcelona) Atenció: Sra. Leticia.

Política d'integració: reserva de la plaça en un primer torn al personal discapacitat.

