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L’Euroregió AECT Pirineus Mediterrània contracta  
 

 1 Responsable de projectes innovació, recerca i ensenyament superior. 
 

L’Euroregió Pirineus Mediterrània AECT és el fruit d’una forta voluntat política de la Regió Occitània i 

dels governs de Catalunya i les Illes Balears, amb l’objectiu comú per al 2030 de construir un futur 

resilient, en particular promovent una economia innovadora, resilient, circular i neutra en carboni, 

amb el suport de la transició digital. 

 

L’Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT) és una organització creada al 2009, regulada 

pel Reglament Europeu (CE) núm. 1082/2006 del Parlament Europeu i del Consell del 5 de juliol del 

2006, assimilada en dret francès a un establiment públic territorial (sindicat mixt obert). La seva seu 

és a Perpinyà (Regió d’Occitània, França). 

 

Ubicació Seu de l’AECT a Perpinyà (Regió d’Occitània, França) 

Teletreball possible 

Funció Activitats principals: 

Sota l’autoritat del Director General i del Responsable administratiu i financer, 

garantirà el seguiment i la coordinació dels projectes de cooperació (europeus i 

euroregionals) en l’àmbit de la Innovació i de l’ensenyament superior i la recerca. 

Missions: 

 Coordinació, gestió i seguiment tècnic, administratiu i financer dels 

projectes de cooperació; 

 Dinamització i coordinació de les comissions Innovació i Ensenyament 

superior i recerca de l’EPM; 

 Disseny i seguiment de projectes europeus; 

 Interlocució amb les instàncies europees i estar al cas de les convocatòries 

i consultes europees en els dominis concernits; 

 Gestió de les convocatòries generades des de l’AECT ; 

 Fomentar l’emergència de nous projectes ; 

 Contacte i seguiment constant dels actors que executen els projectes 

finançats per l’AECT. 

Activitats secundàries: 

Suport al Director i al Responsable administratiu i financer en aquelles tasques 

relacionades amb les administracions regionals pels àmbits concernits. 

Qualsevol altra tasca encomanada pel Director general i/o el Responsable 

administratiu i financer relacionada amb la gestió de l’Euroregió. 

Relacions 

funcionals 

 Vinculat/da al Director general i en directe al responsable administratiu i 

financer ; 

 Relacions permanents amb el conjunt de l’equip tècnic de l’AECT, 

especialment amb la resta de responsables de projectes ; 

 Relacions amb els càrrecs electes i les Direccions d’afers europeus i/o 

exteriors dels territoris membres, així com amb les Direccions sectorials ; 

 Relacions amb les institucions nacionals i europees ; 

 Relacions amb els socis dels projectes. 

 

Especificitats i 

requeriments 

particulars 

vinculats amb el 

càrrec 

Domini de les llengües següents: francès (equivalent al nivell C1), català i/o 

castellà (equivalent al nivell C1), El domini d’aquestes 3 llengües tindrà un valor 

afegit. Domini de l’anglès (nivell mínim equivalent B2) 

Treball dut a terme cada dia en totes aquestes llengües. 

Desplaçaments pel territori euroregional i per la resta d’Europa d’acord amb els 
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 programes, projectes o necessitats de l’AECT. 

 

Formació 

desitjada 

Títol de Màster (batxillerat + 5 o equivalent) en: 

- Dret Comunitari, Afers Europeus, Relacions Internacionals, Cooperació 

territorial o Gestió de Projectes Europeus 

i/o 

- Ciències polítiques, Economia, innovació, recerca 

 

Competències 

requerides 

 Experiència imprescindible en el disseny i la gestió de projectes 

europeus de varis anys; 

 Bon coneixement dels programes de finançament europeu amb una 

sensibilitat particular vers els àmbits de la innovació, de l’ensenyament 

superior i la recerca; 

 Bon coneixement de les organitzacions comunitàries; 

 Bon coneixement del sector de la innovació, ciències econòmicques i 

recerca; 

 Domini de les eines informàtiques (Office 365, Word, Excel, PowerPoint) 

així com de les tecnologies de la informació i la comunicació; 

 Esperit d’equip i habilitats relacionals; 

 Rigor i autonomia en l’organització del propi treball; 

 Capacitats d’anàlisi i de síntesi; 

 Capacitats de redacció; 

  Disponibilitat. 

 

Temps de treball Temps complet  

 

Modalitats: adreçar una carta de motivació en francès i en català i/o castellà i/o occità 

exclusivament en versió digital, precisant la referència de l’administració consignada a 

continuació, així com un CV actualitzat, per e-mail a: courrier@euroregio-epm.eu, dirigida a: 

 

 

Molt honorable Presidenta de l’Euroregió Pirineus Mediterrània AECT 

Carole Delga 

Eurorégion GECT Pyrénées-Méditerranée 

El Centre del Món |35, Boulevard Saint Assiscle | CS 32032 | 66011 PERPIGNAN CEDEX 

FRANÇA 

 

 

Referència administració: CHARGE DE PROJET ESR INNOV 

 

Les candidatures s’han de rebre, com a molt tard el 30 de setembre de 2021. 
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