
 

OFERTA DE TREBALL 
 
 
 
Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya (membre de TECNIO), aplega l’experiència de més 
de 600 professionals que generen un volum d’ingressos de 42 milions d’euros anuals i dóna 
servei a més de 1.000 empreses. Amb instal·lacions a Barcelona, Canet de Mar, Cerdanyola 
del Vallès, Girona, Lleida, Manresa, Mataró i Reus i amb una seu a Brasil, participa a 160 
grans projectes consorciats d’R+D+i nacionals i internacionals d’alt valor estratègic i compta 
amb 73 patents i 7 spin-off.  
 
El valor afegit que proporciona Eurecat accelera la innovació, elimina la despesa en 
infraestructures científiques i tecnològiques, redueix els riscos i proporciona coneixement 
especialitzat a mida de cada empresa.  
 

 

Web: www.eurecat.org 
 

 

Eurecat desitja incorporar a la Unitat de Materials Metàl·lics i Ceràmics  
 
 

INVESTIGADOR SÈNIOR EXTRUSIÓ ALUMINI 
 
 
Si el teu perfil professional s’ajusta a la descripció del lloc de treball, et convidem a que ens 
facis arribar el teu CV al departament de Recursos Humans: jobs@eurecat.org, 
indicant en la teva sol·licitud la referència: ICMMC-IEA-09-17 

 

 
 

FUNCIONS i RESPONSABILITATS DEL LLOC DE TREBALL: 
 

La persona seleccionada s’incorporarà al grup de recerca en aliatges lleugers, ubicat al centre 
de Cerdanyola del Vallès. Les seves principals funcions seran: 
 

 Promoció i preparació de noves propostes de projectes en l’àmbit de la transformació 
d’aliatges d’alumini en estat sòlid. 

 Donar suport a l’equip de treball en l’execució de les tasques tècniques. 
 Generació dels informes tècnics i justificatius de les proves. 

 
 

FORMACIÓ: 
 

 
 Màster en Enginyeria, preferiblement en Ciència dels Materials. Es valorarà doctorat 

o participació en activitats de recerca. 
 

 
 

EXPERIÈNCIA i CONEIXEMENTS: 
 

El candidat haurà de disposar d’experiència en projectes de recerca vinculats a aliatges 
d’alumini en algun dels següents àmbits: 
  

- Procés d’extrusió d’aliatges d’alumini. 
- Procés de forja o estampació en calent. 
- Producció d’escumes d’alumini per sinteritzat. 

 
Idiomes: 

 
o Anglès nivell alt 
o Català nivell alt 
o Castellà nivell alt 

 
 
 



 
 


