
ANUNCI 

La Universitat Rovira i Virgili cerca una persona per cobrir el lloc de treball de gerent de la 

Universitat. A l’enllaç següent es presenten les característiques del lloc de treball, les 

responsabilitats i funcions a desenvolupar, la descripció del perfil professional requerit i les 

dades de contacte per presentar-hi candidatures. 

 

SELECCIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE GERENT DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

 

CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL 

 Denominació del lloc de treball: gerent de la Universitat Rovira i Virgili. 

 Organització: universitat pública amb uns 18.000 estudiants, 1.145 membres del personal 

docent i investigador, 705 membres del personal d’administració i serveis i un pressupost 

anual de 110 M€. 

 Ubicació del lloc de treball: Tarragona. 

 Incorporació: immediata. 

 Retribució bruta anual: 70.000 €, més incentius a partir del segon any, negociable. 

 Disponibilitat horària 

 

RESPONSABILITATS I FUNCIONS  

Generals 

Gestionar els serveis administratius i els recursos materials i econòmics de la Universitat, d’acord 

amb les normes que estableixen el Consell Social i el Consell de Govern. 

Específiques 

Per delegació de la rectora de la Universitat i sota la seva dependència: 

 Administrar i gestionar el patrimoni i el pressupost de la Universitat. 

 Elaborar la proposta de programació pluriennal. 

 Dirigir el personal d’administració i serveis de la Universitat. 

 Executar els acords del Consell de Govern en matèria econòmica i administrativa. 

 Totes les altres funcions que li atribueixin la normativa vigent de la Universitat i l’Estatut i 

normes que el despleguin, o les que li encomanin la rectora o el Consell de Govern. 

 

PERFIL PROFESSIONAL 

Formació 

 Formació requerida: titulació universitària superior, preferiblement en Economia, ADE, 

Enginyeria Industrial o similar. 

 Formació complementària: es valorarà la formació complementària en gestió econòmica i 

pressupostària, en gestió de recursos humans, en normativa del sector públic i en tècniques 

de negociació, així com haver cursat un MBA. 

 



 

Coneixements específics 

Es valorarà: 

 Coneixements i experiència en gestió econòmica i financera, en gestió pressupostària i en 

contractació i gestió de recursos humans en organitzacions públiques i/o privades en general. 

 Coneixements i experiència específica en gestió d’universitats, centres de recerca, parcs 

científics i tecnològics o similars. 

 Coneixements del funcionament i de la normativa del sector públic en general, i més 

concretament del sistema de contractació, el règim laboral i funcionarial i el sistema de gestió 

econòmica, pressupostària i de comptabilitat de l’Administració pública. 

Idiomes 

 Català, castellà i anglès  

Experiència 

Experiència acreditada d’un mínim de 5 anys en el desenvolupament de funcions directives i/o 

gerència en organitzacions públiques o privades de dimensió mitjana o gran. 

Competències personals 

 Capacitat d’aprenentatge 

 Proactivitat i lideratge. 

 Capacitat de gestió i negociació. 

 Gestió de persones i treball en equip. 

 Capacitat relacional. 

 Habilitats socials i comunicatives. 

 Empatia. 

 Capacitat de captació de recursos i oportunitats. 

 

 

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES I CONTACTE 

Les persones interessades a presentar la seva candidatura en aquesta oferta de treball, que té 

com a referència “Gerent Universitat Rovira i Virgili”, han d’enviar abans del 8 de febrer el seu 

currículum i les dades de contacte, juntament amb una carta de presentació i de motivació, a 

la següent persona de contacte i adreça electrònica de l’empresa que gestiona el procés de 

selecció: 

 Empresa: U·Trans 

 Persona de contacte: Pau Le Monnier 

 Correu electrònic: plemonnier@utrans.global 
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