
   

 
 
La Fundació Bosch i Gimpera (FBG) és una fundació privada sense ànim de lucre del Grup 
Universitat de Barcelona, que centra la seva activitat en la promoció i gestió de la transferència 
de coneixement i tecnologia que es genera en el conjunt de la Universitat de Barcelona. 
 
L´FBG cerca GESTOR DE PROJECTES EN PRÀCTIQUES, per donar suport i 
acompanyament als investigadors i emprenedors en l’àmbit universitari. 
 

 
Funcions: 
 

 Seguiment de l'evolució i compliment dels contractes de transferència de tecnologia signats 
entre la Fundació Bosch i Gimpera (com representant de la Universitat de Barcelona) i les 
empreses llicenciatàries: donant suport a l'Àrea de Valorització i Llicències tant en la gestió, 
com en el seguiment dels compromisos assumits per al companyia en els acords de 
llicència signats. 

 Seguiment de l'evolució de les empreses participades per Cultura Innovadora i Científica 
UB, S.L.U. i compliment dels contractes de Pacte de Socis firmats: donant suport a l'Àrea 
de Creació d'Empreses tant en la gestió, com en el seguiment dels compromisos assumits 
per les empreses en els contractes de socis signats, revisió de les auditories financeres i 
comercials de les empreses participades. 

 Addicionalment s'incorporarà com a membre de l'equip de treball de projectes i tindrà 
l’oportunitat de participar en la protecció, valorització i comercialització d’alguna/es 
tecnologies i/o acompanyar algun/s projectes emprenedors. 

 
 
 
Perfil: 
 

 Disposar d’un Grau en Ciències o Enginyeria. 

 Nivell d’anglès: C1 o equivalent. 

 Desitjable disposar d’experiència o formació prèvia en transferència de tecnologia i/o 

coneixement. 

S’ofereix: 

 Retribució aprox. 500 €/mes sou brut. 

 Jornada de 25 hores setmanals. 

 Contracte de pràctiques per 7 mesos. 
 
 
 
Contacte: 
 

 Les persones interessades hauran d'enviar el seu CV i carta de motivacions en format 
electrònic a Borsa de treball borsadetreball@fbg.ub.edu, indicant la referència 
GESTOR DE PROJECTES EN PRÀCTIQUES. El termini per la presentació de les 
sol·licituds finalitzarà el dia 14 de febrer de 2020. 
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