BIOCAT
Biocat és l’entitat que coordina i promou el sector de les biociències a Catalunya. La
seva missió és dinamitzar tots els agents que actuen en aquest àmbit i les seves
iniciatives, per tal de configurar un entorn amb un sistema potent de recerca, una
transferència de coneixement activa, i un teixit empresarial emprenedor que
esdevingui motor econòmic del país i contribueixi al benestar de la societat.

BIOCAT cerca un/a

PROJECT MANAGER DE LA INICIATIVA MOEBIO
Responsabilitats:
 Gestió de programes d’innovació en ciències de la vida
 En concret, gestionarà el programa CRAASH Barcelona, incloent, entre d’altres,
les següents tasques:
 Captació, selecció i seguiment dels equips
 Planificació de l’agenda del curs
 Control pressupostari
 Anàlisis del finançament necessari
 Relació amb els formadors i alumnes
 Acords i col·laboracions amb els hospitals i sponsors
 Desenvoluparà activitats de cerca i gestió de fonts de finançament pel programa
CRAASH Barcelona i altres activitats de la iniciativa Moebio i de l’àrea d’innovació.
 Participarà activament en la formació dels participants, a través de classes i de
activitats de mentoring.
 Gestionarà i participarà en activitats del consorci europeu EIT Health relacionades
amb el programa CRAASH Barcelona:
 Relació amb socis de EIT Health, i participació en reunions del consorci
 Identificació de noves propostes i iniciatives relacionades amb CRAASH
Barcelona
 Gestió de les propostes i col·laboracions en curs (execució de les
activitats definides, control de pressupost assignat i relació amb els
partners)
 Participarà en la conceptualització i la posada en marxa de noves activitats sota la
iniciativa Moebio (nous cursos, propostes per sponsors, alumni, etc.)
 Representarà Biocat en reunions, fòrums i conferències, activitats de networking
en el seu àmbit
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Participarà i donarà suport a altres activitats de la iniciativa Moebio i de l’Àrea
d’Innovació (jornades, esdeveniments i programes d’innovació i/o emprenedoria,
entre altres)

Requisits del candidat:
 Formació universitària en ciències de la vida o de la salut
 Professional amb un mínim de 5 anys d’experiència demostrable gestionant
projectes en el camp de les ciències de la vida, especialment en el camp de les
tecnologies mèdiques i/o digital health
 2 anys gestionant projectes internacionals
 Disponibilitat per viatjar una vegada al mes aproximadament
 Coneixement dels ecosistemes de salut i acceleració a Catalunya, espanyol i
internacional
 Bon/a comunicador/a amb habilitats per a les relacions públiques que el permeti
relacionar-se de manera estratègica amb tots els agents implicats en el programa
 Habilitat per parlar en públic i fer presentacions en qualsevol dels tres idiomes que
es demanen.
 Organització / Planificació / Atenció al detall
 Flexibilitat / adaptació al canvi
 Es valorarà positivament el coneixement del consorci i dels projectes d’EIT Health.
 Català, castellà i anglès nivell alt
Oferim:





Incorporació immediata
Retribució en funció de l’experiència i les aptituds del candidat/a
Contracte laboral jornada complerta
Liderar un programa d’acceleració que presenta oportunitats de projecció, i que és
únic en el camp de les ciències de la vida

Interessats/des envieu CV i una breu carta de presentació indicant la
referència 2019/MOEBIO a rrhh@biocat.cat. Recepció de candidatures fins el
18/10/2019.
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