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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. 

 

Creada el 2006 sota l’impuls de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 

Barcelona, Biocat és una fundació que aplega en els seus òrgans de govern 

representants de tots els estaments que configuren el sector: Administració, 

universitats, centres de recerca, empreses i entitats de suport. 

 

BIOCAT cerca un/a 

 

SECRETARI/A DE L’AREA DE DESENVOLUPAMENT DE 

NEGOCI  
 

Per treballar sota la dependència del director de l’Àrea de Desenvolupament de Negoci 

(ADN), assistint els professionals de la unitat en les tasques de suport necessàries per 

garantir el bon desenvolupament dels projectes i el funcionament de l’àrea 

 

Requisits del/la candidat/a: 

 

 Formació a nivell de secretariat o similar. També valorarem les candidatures que 

tot i no tenir formació específica en aquest camp puguin acreditar un mínim 

d’experiència desenvolupant tasques de suport administratiu de secretaria 

 Experiència com a secretària d’àrea, preferiblement en una entitat relacionada 

amb el món de les ciències de la vida 

 Idiomes: català /  castellà / anglès (nivell Advanced) indispensables 

 Voluntat de treballar en equip, dinamisme, flexibilitat i inquietud de millora constant 

 Resolutiu/va, capacitat de negociació i creativitat 

 Valorarem positivament l’experiència en el suport administratiu en projectes 

europeus. També valorarem l’experiència en la gestió de bases de dades, 

idealment en entorns CRM 

 



 

 

 

 

Tasques: 

 

 Execució de les tasques administratives de les activitats de l’Àrea de 

Desenvolupament de Negoci. 

 Suport a l’equip de l’àrea. Atenció i filtratge de trucades de tota l’àrea (tant si es 

reben directament com si es deriven des de centraleta). Gestió de la logística dels 

viatges, de les comandes de materials necessaris, etc. Coordinació, assistència i 

participació a les reunions periòdiques de l’equip de l‘àrea. 

 Suport al Director de l’Àrea en la gestió de la seva agenda, cerca d’informació 

necessària per a les reunions, preparació de presentacions, recepció i atenció de 

visites, filtració de trucades, i suport administratiu en general en totes les seves 

actuacions. 

 Formarà part de l’equip de suport administratiu i logístic de tot l’equip Biocat i 

col·laborarà en tasques generals de l’organització (torns de recepció necessaris, 

etc.). 

 Participació en l’actualització de les dades del CRM de l’entitat: és la responsable 

de mantenir actualitzada la informació dels projectes de l’ADN i les dades de 

contacte que es generen des d’aquesta àrea. 

 Gestió de les bústies generals de l’Àrea (Business Development i altres), 

canalitzant la informació al director de projecte corresponent. Revisió dels correus 

referents a esdeveniments per gestionar llistats d’inscrits, consultes generals, i per 

seguir el compliment de terminis. 

 Col·laborarà en qualsevol altra tasca relacionada amb aquesta àrea necessària 

per garantir el bon desenvolupament dels projectes i activitats de Biocat. 

 

Oferim:  

 Contracte temporal  per substitució de baixa maternal 

 Incorporació immediata. Contracte laboral a jornada complerta 

 Retribució en funció de l’experiència i les aptituds del candidat/a 

 

Interessats/des envieu CV i una breu carta de presentació indicant les expectatives 

econòmiques i la referència REF. 2015SECR/ADN a rrhh@biocat.cat. Recepció de 

candidatures fins el 11/Desembre/2015. 

 

 


