OFERTA DE TREBALL
Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya (membre de TECNIO), aplega l’experiència de més
de 450 professionals que generen un volum d’ingressos de 36 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 seva Unitat de Functional Textile
Dissenyador Smart Textiles i Wearables
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-DT-80-16

FUNCIONS i RESPONSABILITATS DEL LLOC DE TREBALL







Disseny de tèxtils intel·ligents basats peces de roba, teixits o objectes.
Execució de projectes d’I+D amb equips multidisciplinaris.
Planificació i gestió de projectes, redacció d’informes, reunions amb socis i/o clients.
Suport en la captació de serveis privats.
Suport en la captació de projectes públics.
Suport en la difusió de les tecnologies de R+D a través de conferències, ponències,
seminaris web.

FORMACIÓ



Titulació disseny de moda o disseny tèxtil.
Formació en patronatge i confecció.

EXPERIÈNCIA i CONEIXEMENTS:


Imprescindible experiència d’un any en :
o
o
o



disseny tèxtil o disseny de moda en el sector privat
patronatge i confecció de roba.
recerca i negociació amb proveïdors.

Valorable experiència en:
o
o
o

gestió i redacció de projectes.
difusió a través de conferències, ponències, etc...
tèxtils i wereables.



Coneixements en:
o
o
o
o



Tèxtils tècnics.
Teixit de punt de calada (valorable).
Coneixements en disseny 3D (valorable).
Domini d’Adobe Creative Suite, Corel Draw i Photoshop.

Idiomes:
o Castellà nivell alt.
o Català nivell mig.
o Anglès nivell alt.

ALTRES:
Viatges associats als projectes en execució, fires i congressos.
Lloc de treball: Mataró amb desplaçaments ocasionals a Canet de Mar.

