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Publish Date: November 11th 2022 
N. Ref.: 95/2022 

 
Area: Economic 
Area leader: Jaume Marfà 
Group: Corporate Development and Technology Transfer 
Head of Group: Marta Fonrodona   
Position: Tècnic de Dades de Recerca 
 

 
 

Tècnic de Dades de Recerca 
 
DESCRIPCIÓ DE LA FEINA 

 
L'IREC busca un documentalista / tècnic de dades de recerca. El professional 
s’incorporarà a l’àrea de Desenvolupament Corporatiu i Transferència de Tecnologia 
(KTT) i assumirà responsabilitats en la gestió de dades de recerca i “reporting”. En 
particular, les tasques inclouran la recol·lecció i gestió de les dades de recerca de 
l’institut (producció científica, indicadors, etc.) així com la presentació de les dades 
d’IREC a UNEIX, el Portal de la Recerca, etc. o la gestió dels repositoris (ex. Zenodo). 
 
El professional ha de ser qualificat i tenir experiència en gestió i tractament de dades, i 
bases de dades. Es valorarà la capacitat de treballar en equip, flexibilitat, l’orientació a 
objectius, la iniciativa i habilitats per la resolució de problemes. 
 
Requeriments: 
 
Essencial: 
- Grau professional en Gestió de la Documentació, Ciències, Tecnologia, Enginyeria, 

Administració d’Empreses o similar. 
- Experiència demostrable en gestió i tractament de dades. 
- Coneixement en bases de dades i eines de gestió de dades. 
- Domini d’eines MS Office (especialment Excel i/o Access) i Bases de Dades. 
- Tenir una discapacitat de grau igual o superior al 33% 
 
Avantatjós: 

- Grau Universitari en Gestió de la Documentació, Ciències, Tecnologia, 
Enginyeria, Administració d’Empreses o similar. 

- Experiència en gestió i tractament de dades, “open data”  
- Experiència en centres de recerca o tecnològics.  
- Grau Universitari en Energia o camps relacionats. 
- Coneixement del sistema de recerca Català i Espanyol.  
- Domini de l’anglès 

 
Habilitats personals:  

- Auto-motivació i obertura de ment  
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- Bones habilitats comunicatives 

- Treballador en equip. 

- Orientació a resultats. 

- Capacitat analítica i de síntesi. 
 
Salari: 
 
El salari estarà d’acord al pla de Carrera de l’IREC en funció de les qualificacions i 
experiència professional del/la candidat/a.  
 
Enviar sol·licitud directament a l’atenció de Marta Fonrodona, mfonrodona@irec.cat, 
indicant Documentalista / Gestor de Dades de Recerca (ref 95/2022) afegint: 
 

- Carta de motivació explicant les raons, experiència rellevant, qualificacions I proposta 
de valor en referència a la descripció de la vacant. 

- Curriculum vitae amb dades personals, acadèmiques i professionals. 
 
Data límit: 15 desembre 2022 (les candidatures s’aniran avaluant de forma contínua) 
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