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Data Scientist  

per a la Fundació Pasqual Maragall 
 

Context 
 

La Fundació Pasqual Maragall es va crear el 2008 amb la missió de promoure i desenvolupar una 

investigació biomèdica d'excel·lència. La Fundació està totalment compromesa per ser decisiva en la 

contribució de solucions globals al problema de la malaltia de l'Alzheimer i demències relacionades, 

així com sensibilitzar socialment per aconseguir que els suports científics a aquests reptes assoleixin 

la prioritat adequada. La investigació de la Fundació es realitza al Barcelonaßeta Brain Research 

Center (BBRC), centre de recerca constituït amb la participació de la Universitat Pompeu Fabra. 

 

La visió de la Fundació Pasqual Maragall és aconseguir “Un futur sense Alzheimer”, en el marc d'un 
envelliment actiu i saludable que està associat a experiències positives i lliure de problemes i declivis 

cognitius. A aquest efecte, la investigació del BBRC es dirigeix a la prevenció primària i secundària de 

la malaltia d'Alzheimer, cosa que és possible gràcies a la participació de milers de persones que, de 

manera voluntària, contribueixen a uns estudis científics per aconseguir que, a un futur pròxim, hi 

hagi moltes menys persones malaltes. 

 

La Fundació Pasqual Maragall és una entitat privada sense ànim de lucre. Els recursos econòmics 

provenen de donacions filantròpiques d'entitats i empreses, així com d'una extensa xarxa de més de 

55.000 socis que contribueixen a finançar la recerca. El personal científic del centre de recerca també 

aconsegueix de manera competitiva ajuts i subvencions, principalment de fons europeus i fundacions 

internacionals. Per a més informació, visiteu les nostres pàgines web: 

 

www.fpmaragall.org i www.barcelonabeta.org 

 

La Fundació Pasqual Maragall és una fundació jove, consolidada i en creixement que juntament amb 

el BBRC actualment suma més de 170 persones. L'equip de la FPM compta amb àrees transversals de 

manteniment, IT, finances, compres, recursos humans, comunicació, àrea social i captació de fons i 

l'equip científic de la BBRC està format per personal investigador i professionals de les àrees de la 

medicina, biologia, psicologia i infermeria, entre d'altres. Tot en un entorn dinàmic, on els reptes 

continus formen part de l'àmbit de treball de la Fundació. 

 

 

Descripció de la posició 

La Fundació Pasqual Maragall cerca un Data Scientist , per formar part de l'equip de Captació de Fons 

de la Fundació. La missió principal de la persona seleccionada serà: 

 

1. Suport matemàtic al negoci: desenvolupament d'algorismes, estadística i probabilitat. 

2. Desenvolupar i implantar un projecte d'intel·ligència de negoci dins de l'empresa. 

3. Predir tendències futures prenent com a referència patrons. 

 

 
 

http://www.barcelonabeta.org/
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Tasques principals 
 

Anàlisi de dades: 
 

 Mineria de grans quantitats de dades (extracció, neteja i processament de dades), 

estructurades i no estructurades, per tal d'identificar patrons. 

 Estudis de baixes de socis, detecció de devolucions de quotes, clusterització de la base social 

i explorar nous donants o noves maneres de col·laborar. 

 Trobada de factors que poguessin estar provocant desviacions no esperades. 

 Desenvolupar nous mètodes analítics i models d'aprenentatge automàtic dels diferents 

canals de captació i campanyes de captació. 

 Resoldre problemes amb casuístiques complexes, moltes vegades de problemes adhoc que 

requereixen una anàlisi i una dedicació profunda. 

 Explorar noves formes de col·laboració i tècniques de captació. 

 Potenciar sinergies departamentals i oportunitats de captació. 

 
Coordinació projectes (CRM): 
 

 Enriquiment, automatització i optimització de processos per aconseguir la màxima 

productivitat i estandardització de dades i informes. 

 Millora de processos automatitzats que requereixen una actualització (Python i SQL). 

 Coordinació, centralització i testatge de les necessitats del Microsoft Dynamics (CRM) de 

l'equip de captació. 

 

Coordinació del Dashboard de captació (BI): 

 Incorporació de nous indicadors al Business Intelligence (Power BI). 

 Visualització i exposició dels resultats de la seva anàlisi. 

 

A més de les capacitats tècniques i analítiques, proporcionarà informació de negoci rellevant a l'equip 

de captació per poder donar solucions i proposar millores, cosa que permetrà prendre decisions de 

forma àgil. 

Titulació i Experiència 

 Formació universitària en matemàtiques, informàtica, estadística, física o enginyeria. 

 Valorable la realització d'estudis específics de postgrau o màster, especialment a Data 

Science. 

 Domini de Paquet Office (Excel, Access, PowerPoint). 

 Domini de Python, R, SQL o similar. 

 Domini de PowerBI o similar. 

 Valorable coneixement de tècniques de modelització (logit, GLM, sèries temporals, arbres de 

decisió, clustering, etc.). 

 Coneixement de Microsoft Dynamics NAV a nivell d'usuari. 
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Aptituds personals 

 Pensament analític i visió global. 

 Capacitat de planificació, gestió organitzativa i treball per projectes. 

 Habilitats per a treballar en equip, iniciativa, pro activitat, orientació al servei i capacitat de 

resolució. 

 Orientació a resultats i mètriques. 

 Altes habilitats de comunicació per poder traslladar els resultats i els aprenentatges a tota 

mena de públics. 

 Comunicació eficaç i síntesi. 

 Atenció al detall. 

 Alta capacitat d’aprenentatge. 
 Identificació amb la missió i els objectius de la Fundació Pasqual Maragall. 

Que oferim 

 Incorporació immediata. 

 Contracte indefinit. 

 Nivell Salarial acord amb l'experiència del candidat/a. 

 Jornada completa setmanal de 38h i una distribució horària de dilluns a dijous de 9h a 18h i 

divendres de 9h a 15h, amb flexibilitat horària d’entrada i sortida. 

 Model de treball híbrid/setmanal (teletreball + presencialitat) 

 

A la Fundació Pasqual Maragall es promou un ambient divers i inclusiu, on tindràs l'oportunitat de 

desenvolupar la teva carrera professional. Donem la benvinguda als sol·licitants independentment 

de la seva edat, discapacitat, gènere, nacionalitat, ètnia, religió, orientació sexual o identitat de 

gènere. 

 

Per aplicar a la posició 
1. En un únic document pdf: 

 Carta d'interès justificant la motivació i l'experiència prèvia (màx. 1 f). 

 CV (màx. 2 f). 

2. Indiqueu on heu visualitzat l'oferta publicada 

3.  Remetre al correu electrònic: talent@fpmaragall.org 

Assumpte: Data Scientist  
 

NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES: 

En compliment de la GDPR, us informem que les vostres dades personals seran custodiades per la 

Fundació Pasqual Maragall i la Barcelonaβeta Brain Research Center per gestionar el procés de 
selecció de l'oferta d'ocupació que heu sol·licitat. Un cop completat el procés de selecció, les dades 

s'esborraran. 

Vostè té dret a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts a la Llei (EU) 

2016/679, adreçats a la Fundació Pasqual Maragall i a Barcelonaβeta Brain Research Center: Carrer 
Wellington 30, 08005 Barcelona. 

mailto:talent@fpmaragall.org

