ASSOCIACIÓ DE DESENVOLUPADORS DE TECNOLOGIA AMB
ACREDITACIÓ TECNIO.

Oferta de lloc de treball: Director/a tècnic
Recentment totes les universitats catalanes, el CSIC i la fundació I-CERCA han creat l’Associació de
Desenvolupadors de Tecnologia amb acreditació TECNIO", (Associació TECNIO). La missió de
l'Associació és impulsar els grups i centres TECNIO com a instrument de connexió dels grups i centres
de recerca catalans, amb acreditació TECNIO, i les entitats que els acullen amb el món empresarial i
l'administració, per enfortir i fer visible la transferència de coneixement cap a la societat.
Els grups i centres TECNIO van ser concebuts el 1999 per l'antic CIDEM (ara ACCIÓ) de la Generalitat
de Catalunya. Aquests grups, ubicats dins de les universitats i centres de recerca de Catalunya, es
caracteritzen per: (i) Recerca amb orientació clara a la demanda; (ii) Aportació d'un diferencial de R
+ D i generació de coneixement; (iii) Qualitat del servei a l'empresa, contrastada i homogènia,
acreditada pel sistema TECNIO; (iv) Excel·lència en el seu àmbit cientificotècnic.

Descripció del lloc de treball:
En aquest context s’ofereix una posició de director/a tècnic/a per al disseny, gestió, implementació i
coordinació de les tasques i activitats de l’Associació necessàries per a assolir els seus objectius:
Objectiu 1: Tenir una estructura organitzativa que faciliti la interlocució directa dels grups TECNIO,
distribuïts per tot el territori Català, amb ACCIÓ, la DG de Recerca i altres departaments
i agències de Govern Català. També podrà participar en la definició d’estratègies de país.
•
•

Activitat 1.1. Creació de l’estructura de connexió entre els grups TECNIO.
Activitat 1.2. Establiment de canals de comunicació regulars amb l’administració.

Objectiu 2: Definir els processos interns que contribueixin al creixement de la xarxa de grups TECNIO,
tant pel que fa a la continuïtat dels grups actuals com a la incorporació de nous grups.
•
•
•

Activitat 2.1. Identificació d’incentius per fer atractiu el desenvolupament de la carrera
professional en activitats de transferència dins les universitats i els centres de recerca.
Activitat 2.2. Creació d’un procediment per a la recollida i anàlisi dels indicadors d’activitat
dels grups TECNIO, que permeti millorar l’eficiència d’aquests.
Activitat 2.3. Elaborar una recollida d’informació de les oportunitats de finançament actuals
dels grups TECNIO identificant: les necessitats de millores, les noves accions necessàries per
a l’enfortiment dels TECNIO.

Objectiu 3: Fomentar la col·laboració i coordinació dels grups de recerca TECNIO per tal d’impulsar
la transferència de coneixement cap al teixit empresarial i a la societat en general.
•
•
•
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Activitat 3.1. Identificar i ordenar les capacitats dels grups TECNIO per tal de millorar-ne la
visibilitat dins l’ecosistema d’innovació.
Activitat 3.2. Impulsar la marca TECNIO i la seva difusió en l’entorn socio-econòmic del país.
Activitat 3.3. Establir canals de comunicació regulars amb altres agents actius del sistema
català d’innovació (associacions empresarials, centres tecnològics, administració pública,
clústers i altres agents).
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Objectiu 4: Augmentar la sensibilitat de la comunitat universitària i de recerca cap a la innovació i la
transferència.
•

Activitat 4.1. Definició de les necessitats dels grups TECNIO per a la realització de les activitats
d’innovació.
• Activitat 4.2. Establir canals de comunicació regulars amb els responsables i departaments
d’innovació i transferència d’universitats i centres de recerca.
• Activitat 4.3. Definir i executar una política de promoció del segell TECNIO en les xarxes
digitals: Twitter, Instagram, linkedin.
Objectiu 5: Dissenyar, desenvolupar i executar els procediments per al correcte desenvolupament
del dia a dia de l’associació.
•
•

Activitat 5.1. procediment per a la gestió de la captació de recursos de l’associació (quotes,
subvencions, projectes, ...)
Activitat 5.2: gestió dels dia a dia de l’associació en referència a les seves obligacions legals,
financeres, ....

El director/a tècnic/a, amb el suport de la Presidenta de l’Associació i de la Comissió Delegada, haurà
de formar i coordinar l’equip de treball adequat per a realitzar les tasques de promoció, gestió i
comunicació.
El director/a tècnic/a es reunirà regularment amb la Presidenta de l’Associació i la Comissió Delegada,
com a mínim un cop al mes, per a la discussió i definició de les activitats i tasques a realitzar per
l’Associació.
Es proposa un contracte laboral o subcontractació dels serveis amb retribució segons vàlua.

Requisits de les persones candidates:
-

Enginyer/a o llicenciat en l’àmbit de les ciències o equivalent
Experiència laboral a l’entorn del perfil de la plaça (al voltant de 10 anys).

Mèrits
-

Màster o post-grau en escoles o universitats d’administració d’empreses o similar.
Experiència en gestió i direcció de projectes associatius.
Experiència demostrada en el món de la transferència de tecnologia .
Experiència laboral en el món empresarial i amb coneixement de l’entorn públic d’innovació.
Disponibilitat per moure’s en el territori català.
Persona dinàmica, empàtica, amb dots relacionals i de comunicació, ...
Idiomes: català, castellà, anglès, i a poder ser un altre idioma. Amb capacitat de mantenir
converses/discussions/negociacions en aquestes llengües.

Data límit per rebre CV: 23/02/2022
Adreça per enviar els CV: associaciotecnio@gmail.com
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