
   

 

 

 
 

 

CONVOCATÒRIA DE RESPONSABLE DE  DESENVOLUPAMENT DE NEGOCI (REF.: 
2019/131) 

 

 

1. DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ: L’IGTP convoca posició de ¨Responsable de Desenvolupament de 

Negoci¨ (RDN) per el seu Centre de Medicina Comparativa i Bioimatge¨ (CMCiB) i per les plataformes 

científico-tècniques de l’IGTP. L’IGTP es un dels instituts biomèdics capdavanters de Catalunya, uvicat al 

campus can Ruti de Badalona, que disposa de plataformes científico-tècniques diverses per donar suport als 

seus investigadors i a tot els de l’entorn català; aquestes incloent citometria, genòmica, proteòmica, biobanc, 

criobiologia, i unitat de recerca clínica entre d’altres. A més l’IGTP ha inaugurat recentment el CMCiB, 

infraestructura capdavantera en recerca en models experimentals i bioimatge orientada a donar suport, amb 

serveis professionals, a la recerca biomèdica no únicament de l’entorn català, sinó també del sud d’Europa. 

Pel que es tracte del CMCiB, la posició professional està orientada a generar la demanda i la contractació de 

serveis professionals per assolir els objectius científics i econòmics pressupostats i per generar aliances i 

cooperació a llarg termini amb la industria biomèdica , i els centres d’investigació en ciències de la salut. El 

CMCiB es un nou equipament especialitzat en medicina comparativa , intensiu en tecnologies de bioimatge i 

que disposa d’un ampli ventall de recursos de biocontenció, experimentació i tecnologia. Així com 

d’importants aliances per oferir serveis capdavanters. 

Pel que fa a les altres plataformes científico-tècniques, el RDN haurà de interaccionar amb el responsables 

tècnics, fer seguiment de l’activitat econòmica vinculada als projectes i contractes de prestació de serveis 

externs, verificar i construir les tarifes aplicables en l’àmbit de recerca i facilitar l’increment d’activitat amb 

l’ajut dels responsables científics i la direcció de l’IGTP 

El RDN haurà de treballar molt properament i reportar al gerent de l’IGTP 

 

2. ES REQUEREIX: 

a) Graduat, preferentment, en ciències de la salut ,amb experiència en l’àmbit de la medicina 

experimental i la recerca. Postgraduat en Direcció o MK. Amb bon nivell d’anglès. 

b) Experiència de desenvolupament de negoci. 

c) Capacitat de relació i de teixir aliances en l’ àmbit de la recerca en ciències de la salut, públic i privat, 

i la industria biomèdica. 

d) Capaç d’integrar-se i treballar en equip. 

e) Actitud molt proactiva i cooperadora per liderar i coordinar la generació de demanda i la funció 

comercial del CMCiB i de les altres  plataformes científico-tècniques de l’IGTP : 

f) L'IGTP, en el seu compromís per la igualtat entre dones i homes, anima a enviar el seu CV a les 

candidates interessades  



   

 

 

3. FUNCIONS:  

a) Elaborar i executar el pla de MK del CMCiB i de l’IGTP, analitzant el mercat i posicionant els serveis 

de forma competitiva. 

b) Interaccionar amb els RDN dels altres instituts de recerca biomèdica de Catalunya per treballar 

potencialment en xarxa 

c) Identificar els clients potencials prioritaris, tant públics (interns i externs) com privats. I impulsar la 

venda de serveis del CMCiB i de l’IGTP, segons els objectius del pla de MK. 

d) Proposant aliances amb institucions i empreses que permetin incrementar l’activitat del CMCiB i de 

l’IGTP. 

e) Responsabilitzar-se d’assolir el pressupost anual d’ingressos. 

f) Confeccionar les ofertes de serveis i tancar els contractes. 

g) Elaborar els procediments de la funció comercial del CMCiB i de l’IGTP. 

h) Dissenyar i implantar les eines i suports que permetin induir la generació de demanda: 

 CRM, web, newsletter, presència a les xarxes socials; 

 Organitzar visites, esdeveniments professionals, i presencia a congressos i fòrums.  

 

4. S’OFEREIX:  

a) Posició fixa. El contracte és realitzarà segons els  supòsits establerts en els Pressupostos Generals 

de l'Estat de l'any 2018.  

b) Salari brut anual segons perfil del candidat/a 

c) Contracte a temps complert 

 

5. PER MÉS INFORMACIÓ:  

http://www.germanstrias.org/es-index/ 

 

6.- PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS: 

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV i 

contacte de 2-3 referències per email a l'adreça rrhh@igtp.cat, INDICANT LA REFERÈNCIA DE L'OFERTA EN 

L'ASSUMPTE. 

 

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades 

 

7. TERMINI DE PRESENTACIÓ: 

 

 El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 21 d’Agost de 2019 
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