
Busqueu feina en l'àmbit dels projectes europeus o en entitats que gestionen fons europeus? Consulteu les nostres ofertes
en aquesta secció.  
Si sou una entitat i teniu una oferta de feina, feu-nos-la arribar al correu fonsue@gencat.cat i en farem difusió.

Ofertes de feina relacionades amb projectes
europeus

Gestor/a de projectes europeus a l'IDIBGI per formar part del projecte d’investigació “GO_HERO (Health European
Research Offices), tenir coneixements de programes com el FEDER, l'H2020, Interreg etc., a Girona (data límit:
12/05/2019)  
 

Gestor/a de projectes europeus per a projectes dels programes Horizon 2020, Tercer Programa de Salut, Erasmus+, EIT Health

a Fundació Sant Joan de Déu, a Sant Boi de Llobregat o Esplugues de Llobregat (data límit: 03/05/2019) 
 

Tècnic/a biobanc a l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) contracte cofinançat per Fons Social Europeu (FSE) i la
Iniciativa d'Ocupació Juvenil (IEJ), a Reus 
 

Tècnic/a de gestió per a la unitat de projectes internacionals a l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), a Reus (data límit:
03/05/2019)  
 

Diplomat/da enginyer/a tècnic/a agrícola (ref: ARP150-19) a la Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament

d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb motiu del programa temporal de suport a la gestió i seguiment dels ajuts de
la Política Agrària Comuna (PAC) fins al 30 d’abril de 2022, a Barcelona (data límit: 26/04/2019)  
 

Diplomat/da enginyer/a tècnic/a agrícola (ref: ARP151-19) a la Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament

d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb motiu del programa temporal de suport a la gestió i seguiment dels ajuts de
la Política Agrària Comuna (PAC) fins al 30 d’abril de 2022, a Barcelona (data límit: 26/04/2019)  
 

International Preaward Manager al Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) a Barcelona (data límit: 26/04/2019) 
 

Investigador/a en l'àmbit del transport, per a la gestió del projecte Intermodel cofinançat pel programa H2020 al CIMNE, a
Barcelona 
 

Gestor/a de projectes a l'àrea de coordinació de projectes a Leitat, a Barcelona 
 

Técnico/a Regulatory Affairs, entre les seves tasques donarà suport a la preparació de propostes de projectes europeus a
Leitat, a Barcelona 
 

Gestor de projectes europeus competitius al Centre Tecnològic BETA de la Universitat de Vic, a Vic 
 

Gestor de projectes europeus - Economista per a treballar en projectes europeus a BAa Consultors, a Barcelona (data límit:
02/05/2019) 
 

Gestor de projectes per a treballar a l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia en la comunitat RIS3CAT GraphCAT

cofinançada pel programa FEDER, a Bellaterra (data límit: 30/04/2019) 
 

Enginyer elèctric per treballar a l'Università degli Studi di Perugia en el projecte TESLA sobre tecnologies espacials cofinançat
amb la iniciativa Marie Curie del programa H2020, a Perusa (data límit: 28/04/2019) 
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Departament d'Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència
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Estudiant de doctorat, per a la gestió del projecte Mathegram que forma part d'una Xarxa de Formació d’Innovació (ITN) de la

línia d'ajuts Marie Curie cofinançada pel programa H2020 al CIMNE, a Barcelona 
 

Tècnic/a de justificació de projectes, a l'Eurecat, a Tarragona 
 

Responsable de projectes I+D a l'àmbit industrial, a l'Eurecat, a Tarragona
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Avís legal: D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels
continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació

(article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.
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