
 

 

 
OFERTA DE TREBALL 

 
 
 
La Unitat Conjunta d'Investigació entre el Centre Tecnològic Eurecat i una empresa líder en 
el seu sector desitja incorporar 
 

Tècnic R+D de Producte 
 
Eurecat és el Centre Tecnològic de Catalunya, resultat de la integració dels centres 
tecnològics més rellevants de la xarxa TECNIO (ASCAMM, Barcelona Digital, Barcelona 
Media, CETEMMSA, CTM). 

 

 
L'equip de Eurecat està format per més de 600 professionals que generen un volum 
d'ingressos de 42m € anuals, especialistes en R+D aplicada, serveis tecnològics, consultoria 
tecnològica, formació d'alta especialització, desenvolupament de productes i serveis 
innovadors, i promoció i difusió de la innovació tecnològica. 

 

 
Eurecat dóna servei a més d'un miler d'empreses, participa en més de  100  projectes  de    
R+D+I nacionals i internacionals d'alt valor estratègic i compta amb 73 patents 
internacionals i 7 empreses de base tecnològica. Disposa de 8 centres a Catalunya i un a 
Amèrica Llatina (Brasil). 

 
 

Web: www.eurecat.org 
 
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: IMUFT-ING ID- 01-17 

 
 
 

 
MISIÓ i RESPONSABILITATS DEL LLOC DE TREBALL: 
 
En una primera etapa el candidat s'incorporarà a la Unitat de Functional Textile de Eurecat 
(Mataró) i més endavant en el Departament R+D de la Divisió Industrial d'aquesta empresa 
situada al Vallès Oriental. 
 
La seva missió serà desenvolupar nous productes tèxtils per a la subjecció i elevació de 
càrregues i les millores tecnològiques dels ja existents, en col·laboració amb diversos 
departaments (màrqueting, producció, vendes, ...), així com l'obtenció de la Normalització 
necessària. 
 
 
Funcions i responsabilitats: 

 Disseny, desenvolupament i industrialització de producte 
o Vigilància Tecnològica 
o Propostes de conceptes i solucions tècniques 
o Disseny CAD 
o Desenvolupament de producte 
o Selecció de materials 
o Realització d'assajos i prototips 
o Preparació de documentació tècnica 

 



 

 

 
 

 Millores tecnològiques dels productes ja existents 
o Recollir i analitzar la informació sobre les possibles millores del producte 

(interlocució amb clients interns i externs) 
o Definir i implementar les millores (modificacions de disseny, canvis de 

matèries, millores del procés de fabricació, etc ...) 
 

 Gestió de projectes 
 

• Normalització 
o Estudiar i analitzar la normativa existent 
o Definir l'àmbit i especificacions a normalitzar 
o Elaborar i desenvolupar propostes de normatives en col·laboració amb els    
organismes corresponents 
o Seguiment de les propostes 

 
 

FORMACIÓ: 
 

 Enginyeria (industrial, mecànica, materials o similar) 
 

EXPERIÈNCIA i CONEIXEMENTS: 
 

 Mínima de 5 anys en: 
o Investigació i Desenvolupament  
o Normalització 
o Sistemes de Gestió Industrial  
o CAD 

 Es valorarà molt  positivament experiència prèvia en: 
o El sector de maquinaria d’elevació i transport 
o R+D productes tèxtils industrials 
o Prevenció de Riscos Laborals 

 
 Idiomes: 

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

 
 


