
L’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals convida a presentar candidatures per a la posició d’un/a GERENT en 
dependència del director.

Els seus principals objectius seran:

• La consolidació i el creixement de forma estructurada de l’Institut els propers anys.
• Fomentar la qualitat de la formació i la recerca de l’Institut, impulsant els processos de millora contínua, 

d’acord amb el Pla Estratègic de la institució.
• Impulsar activitats de captació de fons per donar suport a l’atracció d’estudiants, el desenvolupament de la 

recerca i la transferència del coneixement.
• Vetllar per la correcta aplicació dels nous marcs legislatius en l’àmbit de la ciència i les universitats.

Requisits:

• Experiència en la gestió de centres similars, en l’àmbit universitari i de recerca.
• Coneixement detallat del sector de l’educació superior, especialment en l’àmbit de la gestió universitària.
• Domini del castellà i el català. Aportar un nivell d’anglès C1 o equivalent. Es valoraran coneixements d’altres 

idiomes.
• Capacitat de direcció de recursos humans a organitzacions complexes.
• Coneixement i experiència de l’àrea financera, especialment en relació amb activitats d’R+D. 

S’ofereix: 

• Contracte indefinit
• Incorporació immediata.
• Remuneració segons experiència.

VACANT

Les sol·licituds s’han de presentar fins al 31 d’octubre de 2022 (inclòs).

Gerent

Les sol·licituds han d’incloure: 

 ● Carta de motivació.
 ● Curriculum vitae actual complet amb dades de contacte.

La sol·licitud s’ha de desar com un sol document PDF i enviar-la a direccio_ibei@ibei.org

INSTITUT BARCELONA D’ESTUDIS INTERNACIONALS (IBEI)
L’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) és un institut interuniversitari, creat el 2004, per promoure la formació de postgrau 
i la recerca en l’àmbit de relacions internacionals, la política i el desenvolupament. Amb l’objectiu de promoure la comprensió dels 
reptes globals per a la governança del nostre món, l’IBEI és un centre d’excel·lència acadèmica que combina una destacada recerca 
amb activitat docent i desenvolupament professional de qualitat. Situada a la cruïlla entre Europa, la Mediterrània i Amèrica Llatina, 
Barcelona ofereix un entorn únic per reflexionar sobre les complexitats de la governança, el desenvolupament i la seguretat a escala 
mundial.

L’IBEI vetlla per la igualtat d’oportunitats. L’IBEI té la distinció HR Excellence in Research de la Comissió 
Europea, que reconeix els esforços de l’institut per crear un entorn laboral estimulant i favorable i el seu 
compromís de millorar contínuament les polítiques de recursos humans. L’IBEI es compromet a contractar 
de forma oberta, transparent i basada en els mèrits.

Més informació sobre l’IBEI a www.ibei.org
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