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Job Offer: Project Manager 
 

Vols formar part d’un equip dinàmic en una entitat de referència al sector de les ciències de la vida 
i de la salut a Catalunya? CataloniaBio & HealthTech és una associació formada per més de 170 
empreses i agents del coneixement capdavanters en recerca, desenvolupament i innovació 
(R+D+I) al sector de la salut i les ciències de la vida a Catalunya. 
 
Treballem perquè el teixit empresarial generi noves solucions que ajudin a millorar la salut de les 
persones, així com posicionar Catalunya com un dels principals hubs en salut a tot el món. En el 
nostre procés de creixement, precisem incorporar un/a Project Manager que en coordinació amb 
el Secretari General, s’encarregarà de: 
 

• Treballar amb l’equip i la Junta de CataloniaBio & HealthTech per donar suport en el 
disseny i l’execució del Pla d’activitats. 

• Col·laborar en activitats de desenvolupament de negoci  per la captació de socis i 
patrocinadors 

• Atendre als socis de l’entitat i donar resposta a les seves peticions. 
• Definició i seguiment dels indicadors d’activitat. 
• Actualització i manteniment del CRM 
• Donar suport en el procés de sol·licitud i justificació de subvencions 

 

Requeriments 

• Preferiblement, llicenciat/Graduat en Ciències de la Vida 
• Actitud proactiva 
• Mínim dos anys d’experiència en Project Management 
• Capacitat de treball en equip 
• Domini del català, castellà i anglès (parlat i escrit) 

 

Condicions 

• Jornada complerta 
• Contracte indefinit  
• Lloc de treball: Parc Científic de Barcelona (teletreball durant la pandèmia) 
• Incorporació: immediata 
• Retribució: segons experiència professional i vàlua del candidat/a (23k€)  

 

Uneix-te al nostre equip, treballa amb les empreses i agents del coneixement del sector de la salut 
i les ciències de la vida a Catalunya i contribueix al creixement i competitivitat de l’ecosistema! 

 
Els interessats/des poden enviar els seus CV a secretaria@cataloniabioht.org abans del 31 de 
març de 2021. 


