L’IRTA és un institut de recerca agroalimentària pioner a Catalunya, fundat el 1985,
amb un capital humà de més de 700 persones que desenvolupa les seves activitats
amb una clara vocació de servei públic.

Lloc vacant: gestor/a de projectes per el projecte "ProFuture - MICROALGAE
PROTEIN-RICH INGREDIENTS FOR THE FOOD AND FEED OF THE FUTURE”
(H2020 LC-SFS-17-2019).
Referència: 27-19
Àrea d’adscripció: Indústries Alimentàries
Programa d’adscripció: Seguretat Alimentària
Localitat: Monells (Girona)
Jornada: completa de 37,5 hores setmanals en horari de matí i tarda
Nivell: 6.1 de l’escala de tècnics de suport de l’IRTA
Retribució: 27.197,54 € bruts anuals
Durada del contracte: contracte laboral temporal d’un any amb possibilitat de
continuïtat fins a la finalització del projecte (aproximadament 4 anys)
Funcions específiques del lloc de treball:
- Donar suport com a gestor/a de projecte al coordinador científic en el bon
desenvolupament del projecte “ProFuture” aprovat en el marc de la
convocatòria H2020 LC-SFS-17-2019: “Alternative proteins for food and feed”,
amb l’objectiu de desenvolupar i caracteritzar nous aliments i pinsos, sans i
sostenibles, mitjançant la reformulació amb ingredients rics en proteïnes
procedents de microalgues.
- Donar suport al coordinador científic en les tasques de seguiment de la execució
i justificació del projecte.
- Actuar com a pont entre el coordinador científic i els diferents socis que participen
en el projecte.
- Donar resposta als dubtes i necessitats relacionats amb les activitats
administratives i econòmiques.
- Gestionar les activitats relacionades amb els protocols de qualitat dels projectes.
- Donar suport a l'organització de les reunions de seguiment de projecte cada 6
mesos. Redactar les actes d’aquestes reunions i fer seguiment dels acords
presos.
- Dur a terme el seguiment per a una correcta presentació dels informes científics
i econòmics dels socis a la Comissió Europea (informes de seguiment i informe
final).
- Fer el seguiment de la presentació correcta dels resultats descrits en l'informe
del projecte.
- Proporcionar suport tècnic en la realització de l’estudi de l’assecat de
microalgues amb Pulse Dry Combustion, i per a l’avaluació de possibles
contaminants del procés (PAHs, acrilamida) mitjançant tècniques
cromatogràfiques.
- Donar suport al desenvolupament i caracterització de nous productes alimentaris
reformulats amb ingredients derivats de les microalgues.
- Donar suport a la caracterització de productes carnis derivats d’animals
alimentats amb pinsos reformulats amb ingredients obtinguts de les microalgues.

-

Donar suport a les tasques de difusió dels resultats i de transferència
tecnològica.

Requisits:
-

Titulació de Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments o àrees similars.
Experiència en la gestió i/o implementació de projectes de recerca col·laborativa.
Experiència en la revisió bibliogràfica científica, el disseny d’experiments i la
redacció de publicacions científiques i informes en anglès.
Nivell alt d’anglès, tant a nivell oral com escrit.

Mèrits:
-

Experiència en reformulació d’aliments.
Experiència en tècniques d’anàlisi d’aliments.
Màster i/o doctorat relacionats amb les funcions específiques i les temàtiques del
projecte.

Competències/habilitats:
-

Capacitat de treballar de manera sistematitzada i organitzada.
Capacitat de treballar en equip per construir bones relacions de treball.
Proactivitat per a suggerir millores als procediments de treball.
Flexibilitat i adaptació per a prioritzar les tasques de manera efectiva.

Inscriu-te a l’oferta enviant el teu CV al correu (obrir l’enllaç) recursos.humans@irta.cat
abans del dia 31 d’agost de 2019 (inclòs) indicant el número de referència de l’oferta
en l’assumpte del missatge (27/19). Cal adjuntar una carta de motivació al currículum.
Política d’integració: reserva de la plaça en un primer torn per a persones amb discapacitat.

Calendari aproximat de selecció per al procés referència 27: Gestor/a de projectes per a la convocatòria
H2020 LC-SFS-17-2019: "ProFuture - MICROALGAE PROTEIN-RICH INGREDIENTS FOR THE FOOD AND
FEED OF THE FUTURE.
41 dies
Publicació i difusió de la plaça que s’ofereix: web de l’IRTA,
xarxes socials.
2 dies laborables següents
Enviament dels CV preseleccionats aptes al Comitè de Selecció
per al seu estudi.
Enviament d’un correu informatiu als aspirants no
seleccionats per continuar el procés.
5 dies laborables següents
Celebració del Comitè de Selecció:
. Entrevista als candidats aptes seleccionats.
. Enviament d’un correu informatiu als CV aptes que han estat
descartats pel Comitè de Selecció per continuar el procés.
. Acta Comitè de Selecció amb la persona candidata
seleccionada i els motius pels quals s’han descartat els
candidats finalistes entrevistats.
. Enviament d’un correu informatiu als CV aptes entrevistats
no seleccionats.
5 dies laborables següents
Enviament a Recursos Humans de la documentació oficial
necessària per al contracte de treball, i coordinació en
l’establiment de la data d’inici del contracte.
01 Octubre 2019 (aproximadament)
Inici del contracte (aproximadament).

