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edicte
Edicte del 27-2-2023 pel qual es convoca un concurs per procedir a la contractació d’un/a gerent per 
Andorra Recerca i Innovació.

Per acord del Patronat de data 27-2-2023, es publica una convocatòria per cobrir el lloc de treball de gerent 
d’Andorra Recerca i Innovació.

Els requisits necessaris per poder optar a la convocatòria són:

- Tenir la nacionalitat andorrana
- O bé tenir la nacionalitat espanyola, francesa o portuguesa; i tenir la condició de treballador públic 
indefinit, i exercir una activitat al si del sector públic andorrà.
- Posseir una titulació oficial d’Ensenyament Superior, de nivell 4 del MATES, 7 del MAQ, o superior.
- Experiència demostrable en l’àmbit de:

- la gestió i l’administració d’entitats públiques i/o privades
- el lideratge i gestió d’equips i de persones

- Competència comunicativa, oral i escrita, en català equivalent al nivell C1 del Marc europeu comú de 
referència per a les llengües (CEFR).
- Competència comunicativa, oral i escrita, en anglès, francès i castellà equivalent al nivell B2 del Marc euro-
peu comú de referència per a les llengües (CEFR). Queden exemptes de presentar el diploma les persones 
que hagin completat estudis fins a batxillerat en llengua anglesa, francesa o espanyola respectivament
- Competències psicoprofessionals: direcció i gestió, planificació i organització, treball en equip, negocia-
ció, establiment de relacions, confiança i seguretat en si mateix, flexibilitat, comunicació en diferents en-
torns, gestió i coordinació de reunions, pensament crític i capacitat resolutiva.

Es valorarà:

- L’experiència professional i competència relacionada amb les funcions de gestió (20%)
- Formació, experiència i competència en l’àmbit de la gestió i la transformació d’equips (20%)
- Experiència i competència en la gestió del marc legal del sector públic (15%)
- L’experiència professional i coneixements relacionats amb projectes del món de la recerca (15%).
- L’experiència professional i coneixements relacionats amb projectes del món la innovació (15%).
- Experiència i competències en l’àmbit de comunicació i de les relacions internacionals (15%)

A Andorra Recerca i Innovació s’han de demanar les bases de la convocatòria, on hi consten entre altres, el 
calendari del procés de selecció. També es facilitarà la informació i els aclariments complementaris.

Les persones interessades han d’adreçar una sol·licitud a Andorra Recerca i Innovació situat a l’Av. Rocafort 
21-23, Ed. del Molí 3ª planta, de Sant Julià de Lòria, abans de les 14.00h del 22 de març del 2023, demanant 
cita prèvia al 742630, acompanyada dels documents que es relacionen a continuació:

- Currículum amb el següent contingut:
- Dades personals.
- Formació acadèmica.
- Idiomes (equivalència amb el CEFR)
- Coneixements informàtics.
- Resum de les activitats de caràcter professional (màxim una pàgina).
- Detall dels projectes desenvolupats en l’àmbit objecte de la present convocatòria.

Andorra Recerca i Innovació
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- Altres mèrits.
- Documents acreditatius de la titulació requerida en la convocatòria així com dels mèrits que s’al·leguin. 
S’haurà de portar l’original més còpia o còpia compulsada.
- Certificat d’antecedents penals.
- Certificat mèdic oficial; s’ha de sol·licitar a un metge col·legiat al Col·legi Oficial de Metges d’Andorra.
- Còpia del passaport i/o permís de residència i treball vigent.
- Declaració jurada, disponible a la web del Servei de Tràmits, de no haver estat acomiadat/da de forma 
ferma de cap administració andorrana com a conseqüència d’un expedient administratiu i de no tenir 
deutes envers els organismes oficials andorrans.

Sant Julià de Lòria, 27 de febrer del 2023

Ester Vilarrubla Escales 
Presidenta d’Andorra Recerca i Innovació
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