16/12/2019

PROJECT MANAGER
La UPF vol incorporar un/a Project Manager per gestionar els projectes de la UPF
emmarcats a la “Comunitat Media RIS3CAT”
Funcions a desenvolupar
•
•
•

•

•
•
•
•

Coordinar als participants , gestionar i fer el seguiment dels projectes
Emetre , recopilar i trametre la documentació requerida per l’entitat coordinadora
de la comunitat i el òrgan concedent
Informar i assessorar als Responsables dels projectes i a les entitats participants en
els consorcis sobre els procediments administratius i econòmics relacionats amb la
gestió dels ajuts.
Preparar la documentació justificativa de les despeses, analitzant l’elegibilitat d’acord
amb els pressupostos aprovats, les normes d’execució dels projectes i, en la part de
la universitat, les normes pressupostaries de la UPF
Donar suport a la preparació de les auditores externes de les despeses dels projectes
Donar suport als responsables dels projectes i a les entitats participants en el consorci
en la gestió i execució en aspectes relacionats en l’elaboració d’informes de
seguiment, control, modificacions en els projectes, dubtes, etc.
Fer el seguiment del quadre d’indicadors dels projecte i informar al coordinador de
la Comunitat dels resultats assolits
Garantir la coordinació amb les persones del diferents serveis i departament que
intervindran en l’execució dels projectes.

Requisits de participació
• Titulació universitària de nivell superior.
• Coneixements de llengua catalana a nivell de suficiència (C1-MCER, Marc Comú
Europeu de Referència)
• Coneixements dels instruments públics de finançament
• Informàtica: Domini de l’entorn Office , Excel imprescindible així com coneixement
de les noves tecnologies
• Competències: Lideratge , treball en equip, eficàcia i rigor.

Dades de la plaça
• Categoria: Personal de Suport a la Recerca Tipus 2
• Jornada: Temps complet - 37,5 Hores/setmana
• Retribució bruta anual: 28.980,48 Euros
• Adscripció: UGA de Comunicació (Campus Poblenou)
• Incorporació: immediata.
• Durada prevista: 18 mesos.

Aquesta contractació està finançada pels ajuts “NanoMoocs” (Referencia COMRDI18-10010); “Engagement” (COMRDI18-1-0012) i “EdVidence” (COMRDI18-1-0013) emmarcats en
la “Comunitat Media RIS3CAT” finançada per l’ Agència per a la Competititivat de l’Empresa
– ACCIÓ (Generalitat de Catalunya)

Terminis de presentació de les sol·licituds I contacte:

Les persones interessades han de presentar la seva candidatura a l’adreça-e
seleccio.comunicacio@upf.edu en l’assumpte el codi d’oferta 2019-RIS3CATCOM01 i adjuntar
els següents documents en el format indicat:
1) Currículum vitae (“CV_Cognoms, Nom.pdf”)
2) Carta de motivació i de presentació de la candidatura
(“Carta_Cognoms, Nom.pdf”)
El termini per a les inscripcions finalitza el proper 17.01.2020.

