
 

 

 

Gestor/a de projectes europeus i internacionals 
 
El VHIR precisa incorporar temporalment un/a gestor/a de projectes europeus i 

internacionals, a la Unitat de gestió de projectes de recerca. 

 

Perfil:  
Titulació: 

 Llicenciatura o equivalent en ciències de la salut. 

Es valorarà la següent experiència i coneixements:  

 Experiència professional mínima de 3 anys en gestió de projectes internacionals en 
recerca biomèdica finançats per la UE (incloent 7è PM) i altres organismes 
multilaterals (Banc Mundial, OMS...) o bilaterals (NIH...).+ 

 Persona organitzada, pro activa i orientada a objectius i resultats, habilitats 
relacionals i de treball en equip en un entorn de treball amb equips multiculturals i 
dinàmics. 

 Imprescindible domini del català, castellà i anglès, tant escrit com parlat. 

 

Tasques: 

 Planificació, gestió, coordinació i control financer de la cartera de projectes dels 

investigadors, assegurant la correcta execució de la implementació dels projectes en 

els terminis i forma requerits per cada organisme finançador. Inclou el seguiment del 

pla de treball dels projectes, la comunicació interna i externa del consorci, l’enllaç 

entre el consorci i l’organisme financer, la coordinació i preparació dels informes 

tècnics i financers, identificació i seguiment dels resultats del projecte, organització 

de reunions del consorci i difusió d’activitats, i la preparació de presentacions del 

projecte. 

 Donar suport i acompanyar de forma periòdica i regular a l’investigador en la gestió 

dels seus projectes, incloent la organització d’actes per dinamitzar les activitats de 

cada projecte (jornades, seminaris...). 

Oferta de treball 

http://www.vhir.org/�
http://www.vhir.org/index.asp?Idioma=ca�


 Assessorar regularment a l’investigador sobre la forma d’optimitzar els recursos i 

anticipar-se a possibles desviacions que surtin durant la implementació del projecte, 

a la vegada detectant riscos i duent a terme accions de contingència del risc. 

 

Tipus de contracte i retribució: 
 Contracte a temps complet (40h setmanals). 

 Sou brut anual: 27.500€. 

 Incorporació 1 de setembre de 2015. 

 Contractació vinculada a una baixa temporal. 

 

Les persones interessades hauran d'enviar el seu currículum vitae amb la referència “Gestió 
de projectes” a: seleccio@vhir.org.  
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