
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 43 milions d’euros anuals i dóna 

servei a més de 1.000 empreses. R+D aplicat, serveis tecnològics, formació d’alta 

especialització, consultoria tecnològica i esdeveniments professionals són alguns dels 

serveis que Eurecat ofereix tant per a grans com per a petites i mitjanes empreses de tots 

els sectors. Amb instal·lacions a Barcelona, Canet de Mar, Cerdanyola del Vallès, Girona, 

Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Tarragona i Amposta 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 8 spin-off. El valor afegit que aporta Eurecat accelera la 

innovació, disminueix la despesa en infraestructures científiques i tecnològiques, redueix 

els riscos i proporciona coneixement especialitzat a mida de cada empresa.  

 

Més informació a www.eurecat.org 
	
Eurecat desitja incorporar a la seva Àrea de Mercats Privats 
Industrials 

	
TÈCNIC COMERCIAL DE PROJECTES DE R + D + I PER A la INDÚSTRIA 

	
	
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: DNMPI-10-17 

	

	
FUNCIONS i RESPONSABILITATS DEL LLOC DE TREBALL 

	
Depenent del Responsable del Negoci s'ocuparà de les següents funcions i 
responsabilitats: 
 
- Visitarà Indústries i empreses per detectar i captar projectes de R+D+i, relacionats amb 
el mercat de la indústria base i béns d'equip. 
- Visitarà nous clients objectius, per obrir noves línies de negoci (Catalunya especialment, 
però resta d'Espanya també). 
- Elaborar el contingut tècnic i comercial de les ofertes. 
- Presentar, negociar i tancar les ofertes i propostes de projectes de R+D+i amb les 
empreses / indústries visitades. 
- Seguiment de les oportunitats generades en el mercat. 
- Gestionar la relació amb els clients a tots els nivells, identificant interlocutors més 
adequats en cada cas. 
- Proposar, organitzar i participar en jornades, fires i altres actes relacionats amb aquest 
mercat. 
	 	

	
	
FORMACIÓ 

	
	

Formació tècnica, preferiblement en enginyeria o afins (pot ser d'altres especialitats si 
acredita experiència específica en aquest camp). 
Es valorarà formació comercial. 
 

 
	



EXPERIÈNCIA i CONEIXEMENTS: 
 
- Experiència mínima de dos a tres anys en venda tècnica i de projectes, tractarà amb 

empreses i indústries. 
- Habituat a visitar i fer ofertes a Indústries i empreses preferiblement relacionades amb 

el món de la innovació. 
- Altres requisits: jornada completa. Imprescindible vehicle propi. Disponibilitat per 

viatjar a Catalunya i resta d'Espanya. Ocasionalment viatjarà a altres països. 
 

 
- Idiomes: 

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

 
 

 
  UBICACIÓ DEL LLOC DE TREBALL:  

 
- Cerdanyola del Vallès 

 
 

 


