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Promotor/a de projectes I accions en l'àmbit de l'hidrogen i la mobilitat 
sostenible en el marc de la transició energètica 

Descripció 

 
L'IREC busca un/a Desenvolupador/a  Promotor/a de Projectes/accions en  l'àmbit de 
l'hidrogen i la mobilitat sostenible en el marc de la transició energètica. El/La professional 
col·laborarà amb el departament de de Transferència de Coneixement i Tecnologia de l'IREC, 
així com amb la plataforma IREC per a la Integració d'Energies Renovables i 
emmagatzematge d'energia i els equips de recerca de l'Institut IREC assumint 
responsabilitats en el desenvolupament i promoció de propostes i projecte d’innovació 
desenvolupament tecnològic i de recerca en l'àmbit de l'energia a l'àrea metropolitana de 
Barcelona en el marc del conveni AMB amb l'IREC. 
En particular, les tasques inclouran la promoció de projectes competitius a nivell nacional i 
internacional, la promoció i negociació de contractes industrials, i la participació en comitès i 
plataformes sectorials, així com la promoció de serveis d'assaig, mesures, avaluacions de 
tecnologies i formació per tal d’endegar la introducció de noves tecnologies a la indústria i la 
societat per facilitar nous serveis empresarials i de transició energètica 
 
El/La professional ha de ser altament qualificat i tenir experiència contrastada en la 
promoció, preparació i redacció de programes públics de finançament d'R+D a nivell 
europeu i nacional. Es considerarà la capacitat de treball en equip, iniciativa i capacitat de 
resolució de problemes, organització i gestió orientada a objectius. Es requereix idiomes alt 
nivell d'escriptura en català, castellà i anglès, comunicació i habilitats de negociació 
 
Requeriments 

- Grau Universitari en Ciència, Tecnologia o Enginyeria 
- Experiència contrastada en el sector energètic i les tecnologies. Es valorarà 
l'hidrogen i la mobilitat sostenible. 
- Experiència contrastada en la promoció de projectes competitius d'R+D a nivell 
nacional i internacional 
- Experiència contrastada en projectes, programes i serveis de col·laboració recerca-
indústria. 
- Alt domini de la llengua anglesa 
- Alt domini de les eines informàtiques de suport 
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Complements: 

- Doctorat en camps relacionats amb l'Energia 
- Coneixements i/o experiència en transició energètica, energies renovables, gestió 
intel·ligent de l'energia, electrificació, descabornització, gasos renovables, hidrogen, 
mobilitat sostenible, comunitats energètiques, ….. 
- Experiència en centres tecnològics i/o sector industrial. 
- Experiència en activitats comercials, màrqueting, estratègia, negociació amb clients 
- Experiència avançada en eines informàtiques de suport 
- Formació en màrqueting, vendes, administració d'empreses, negociació, estratègia 
- Coneixement acreditat del sector energètic industrial català i espanyol 
 
Habilitats personals: 
- Auto motivació 
- Bones habilitats comunicatives 
- Treballador d'equip. 
- Orientat a resultats. 
- Capacitats analítiques i de síntesi. 
- Habilitats de negociació 

 
 

 
Salari: 
El salari  es negociarà d'acord amb la política salarial de l'IREC, en funció de la qualificació i 
experiència professional del candidat en el nivells de la categoria de promotors. 
Enviar sol·licituds adreçades al professor Joan R. Morante jrmorante@irec.cat amb copia a 
ktt@irec.cat  indicar Hidrogen i mobilitat sostenible (Ref. 37/2022) a l'assumpte  del correu 
Cal incloure: 
- Una carta de motivació amb els motius de la candidatura, experiència rellevant, 
qualificacions i proposta de valor relacionada amb la plaça convocada  
- Currículum vitae amb dades personals, acadèmiques i professionals. 
Termini de presentació de sol·licituds: 31 de maig de 2022 
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