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Junior 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? Creada el 2006, CataloniaBio & HealthTech està integrada 
actualment per més de 200 empreses i també agents del coneixement capdavanters en R+D+I. 

 

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, necessitem incorporar un/a Junior Project Manager que 
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 (programes i esdeveniments). 

• Col·laborar en certes activitats transversals de desenvolupament de negoci, com la 
incorporació i fidelització de socis, captació de fons competitius (sol·licitud i justificació) i/o 
prestació de serveis als membres de l’associació. 

• Coordinar Comitès Interns (antics grups de treball) de l’associació, on es treballarà 
l’operativa i tàctica directament amb les empreses implicades. 

• Atendre als socis de l’entitat i donar resposta a les seves peticions. 

• Definició i seguiment dels indicadors d’activitats. 

• Actualització i manteniment del CRM. 

• Suport en aspectes administratius i/o de comunicació de l’entitat. 

 

Recursos i capacitats tècniques 

• Acadèmics: 

o Llicenciat/Graduat en una disciplina de les Ciències de la Vida. 

o Es valorarà formació complementaria en instruments de finançament i/o programes 
‘business-oriented’ i/o transferència tecnològica. 

• Professionals: 

o Mínim dos anys d’experiència laboral en posició similar, o gestionant projectes, en 
el sector salut. 

o Es valorarà experiència laboral en l’àmbit de la recerca i innovació en salut. 

• Altres: 

o Domini del català, castellà i anglès (parlat i escrit). 

o Domini Microsoft Office i es valorarà coneixements en CRMs. 

 

Recursos i capacitats personals  

• Actitud proactiva i resilient. 

• Capacitat d’organització (analític i resolutiu). 

• Capacitat de treball en equip multidisciplinar. 
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• Adaptació al canvi. 

• Compromís i rigor. 

 

Oferim 

• Contracte indefinit (jornada complerta). 

• Lloc de treball: Parc Científic de Barcelona.. 

• Flexibilitat horària. 

• Jornades de teletreball. 

• Remuneració segons experiència professional i vàlua del candidat/a.  

• Formar part d’un equip preparat, jove i dinàmic en una entitat en creixement per promoure 
el teu desenvolupament professional.  

• Oportunitat de participació en jornades. 

• Interlocució amb stakeholders rellevants del sector. 

• Incorporació: immediata. 

 

Protecció de dades  

Vetllem per la protecció de les dades personals. A l’enviar-nos el CV, atorgues a CataloniaBio & 

HealthTech el permís per utilitzar les dades proporcionades per al procés de selecció i/o 

contractació.  

 

 

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/les interessats/des envieu si us plau el vostre CV i una carta de presentació a 

secretaria@cataloniabioht.org abans del 30 de setembre de 2022. 
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