L’IRTA és un institut de recerca agroalimentària pioner a Catalunya, fundat al 1985,
amb un capital humà de més de 700 persones que desenvolupa les seves activitats
amb una clara vocació de servei públic. Disposa de 11 centres de treball propis i 23
localitzacions.

Lloc vacant : Desenvolupador/a de negoci en l’àmbit de la Producció Animal
Referència: 18/20
Programa d’adscripció: Àrea Producció Animal
Localitat: Torre Marimon (Caldes de Montbui), Mas Bové (Reus), altres seus
negociable.
Jornada: Completa de 37,5h setmanals en horari de matí i tarda.
Nivell: 6.1 de l’escala de suport de l’IRTA.
Retribucions: 27.809,48 € bruts anuals més retribució variable vinculada a objectius
Durada del contracte: contracte laboral temporal d’un any amb possibilitat de
continuïtat.
Funcions específiques del lloc de treball:
-

-

-

-

-

Impulsar les activitats de contractació, captació de recursos i la transferència de
resultats, d’acord amb l’estratègia de l’organització en el sector de la producció
animal, tant en l’àmbit nacional com internacional.
Preparar, presentar, negociar ofertes tècniques i econòmiques dels programes
Genètica i Millora Animal, Nutrició Animal i Producció de Remugants als clients,
així com fer-ne el seguiment.
Gestionar la cartera de clients dels programes assignats, així com vetllar pels
compromisos adquirits amb clients i entitats finançadores.
Promoure i preparar propostes de projectes de R+D+i per a convocatòries d’ajuts
públics per a empreses.
Promoure i dinamitzar la valorització dels resultats de la recerca entre els
investigadors dels programes.
Valoritzar els resultats de la recerca a través de la detecció i l’estudi de noves
oportunitats de negoci, llicències, patents, plans d’explotació comercial de
serveis, etc.
Gestionar d’acord amb les necessitats dels programa i de l’àrea el procés de
valorització de coneixement: definició de business case, prova de concepte,
requisits del mercat, sol·licitud de protecció, etc.
Supervisar i introduir, si cal, les dades al sistema de gestió de clients (CRM),
vetllant per la seva qualitat i el bon funcionament.

Requisits :
-

Grau superior en ciències de la salut, enginyeria agrònoma o similar.
Experiència superior a 3 anys a l’àmbit de la Producció Animal
Experiència en innovació i valorització tecnològica
Experiència en gestió comercial i màrqueting
Domini del català, castellà i anglès.

-

Disponibilitat per viatjar.

Mèrits específics:
-

Coneixement dels sistemes d’ajuts a la R+D+i, nacionals i internacionals.
Titulació superior a la requerida.
La trajectòria del candidat i la seva experiència en transferència, divulgació i
relacions amb empreses.
Experiència de treball previ en producció animal o en la indústria agroalimentària.
Coneixements en vàries disciplines de la Producció Animal (nutrició, genètica,
benestar, sanitat)

Competències/Habilitats:
-

Orientació a resultats
Habilitats de negociació i comunicació
Cooperació i treball en equip
Capacitat de construcció de relacions
Organització i panificació de tasques i projectes

Inscriu-te a l’oferta des de la nostra Borsa de Treball a http://www.irta.cat/caES/Persones/TreballarIrta/ (obrir l’enllaç directe) fins el dia 5 d’abril de 2020 (inclòs).
Cal adjuntar una carta de motivació al currículum
Política d’integració : reserva de la plaça en un primer torn al personal amb discapacitat.

Calendari aproximat de selecció pel procés referencia ref. 18/20 Desenvolupador/a de negoci en l’àmbit
de la Producció Animal
32 dies
2 dies laborables següents

5 dies laborables següents

5 dies laborables següents

Segona
quinzena
(aproximadament)

d’abril

2020

Publicació i difusió de la plaça ofertada: web de l’IRTA, xarxes
socials.
Enviament dels CV pre-seleccionats aptes al Comitè de
Selecció pel seu estudi.
Enviament mail informatiu als CV no aptes per continuar en el
procés.
Celebració del Comitè de Selecció:
. Entrevista als candidats aptes seleccionats.
. Enviament mail informatiu als CV aptes que han estat
descartats pel Comitè de Selecció per continuar en el procés.
. Acta Comitè de Selecció amb el candidat seleccionat i els
motius pels quals s’han descartat els candidats finalistes
entrevistats.
. Enviament mail informatiu als CV aptes entrevistats no
seleccionats.
Enviament a Recursos Humans de la documentació oficial
necessària per el contracte de treball, i coordinació en
l’establiment de la data inici del contracte.
Inici del contracte (aproximadament)

