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PROJECT MANAGER LIVING LAB SALUT
FUNDACIÓN LEITAT, som una fundació de caràcter públic sense ànim de lucre amb els fins que comprenen la
promoció de la investigació, el desenvolupament i la innovació tecnològica dins dels diferents sectors econòmics.
FUNDACIÓN LEITAT, ha acceptat una subvenció regulada per l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril, emmarcats en la
RIS3·CAT i en el programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2010 per executar l’operació “Living Lab Salut” dintre
del marc del Projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) HEALTH CARE INNOVATION LAB ORBITAL
40.
Actualment busquem un/a Project Manager Living Lab Salut
Principals Funcions:
Executar el pla d’activitats del “Living Lab Salut”,
Col·laborar en el control, la coordinació, planificació i seguiment tècnic i econòmic de l’operació.
Realitzar les activitats requerides per a recolzar les justificacions tècniques i econòmiques pròpies de
l’operació.
Donar suport en les accions de comunicació, comissions i grups de treball vinculats al projecte.
Mantenir i fer difusió de les accions i informacions que es realitzin des del projecte.
Treballar i coordinar-se, si s’escau, amb altres serveis, entitats i institucions
Recollir, vetllar i treballar els indicadors de la operació.
I, en general, realitzar totes aquelles tasques necessàries per a l’assoliment dels objectius del Living Lab
Salut i altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
Titulació acadèmica requerida:
Titulació Acadèmica superior en l’àmbit ciències de la vida. Preferiblement doctorat.
Es valorarà titulacions addicionals relacionades amb l´àmbit del “Living Lab Salut”, gestió de projectes o innovació.
Es valorarà experiència en:
Sector Salut
Gestió de projectes subvencionats
Col·laboració amb l’àmbit de salut
Desenvolupament i innovació
Desenvolupament de nous productes i/o serveis
Competències:
Autogestió, capacitat de treballar en equip, resolució de problemes, habilitats socials i comunicatives.
Lloc de treball:
Leitat Terrassa amb disponibilitat de mobilitat ocasional a Barcelona
L’operació GO03-003534 denominada “Living lab Salut” està cofinançada en un 50% a través del Programa Operatiu de FEDER 2014-2020 de
Catalunya. L’operació s'emmarca dins de l’Eix prioritari EP01. Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació Objectiu
temàtic OT1. Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació. Prioritat inversió 1b. El foment de la inversió empresarial en
R + I, el desenvolupament de vincles i sinergies entre les empreses, els centres de recerca i desenvolupament i el sector de l'ensenyament
superior, en particular mitjançant el foment de la inversió en el desenvolupament. Objectiu específic OE.1.2.2. Transferència de coneixement i
cooperació entre empreses i centres de recerca

“Una manera de fer Europa”

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Idiomes:
Castellà, català i anglès imprescindibles
Inici contractació: Previsió: Incorporació Immediata
Oferim:
Salari segons vàlua del candidat
Jornada flexible

