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Director/a General 
 

CataloniaBio & HealthTech és l’entitat que representa les empreses del sector de la 
biomedicina i la salut a Catalunya. 

Treballa per: 
 

• Defensar i promoure els interessos del teixit empresarial del sector. 
• Augmentar la competitivitat i la dimensió de les empreses perquè es generin nous 

productes i serveis que millorin la salut de les persones. 
• Crear valor al sector mitjançant la promoció de la innovació, l’emprenedoria i la xarxa. 
• Posicionar Catalunya com un dels principals hubs en salut del món. 

Creada el 2006 per iniciativa de diversos emprenedors del sector, està integrada actualment 
per més de 180 empreses i també agents del coneixement capdavanters en recerca, 
desenvolupament i innovació (R+D+I). 

L’entitat reflecteix la transversalitat del sector i permet crear sinèrgies de futur entre start-
ups i empreses que desenvolupen producte (biofarmacèutic, tecnologies mèdiques i salut 
digital), empreses de serveis (científics i no científics), inversors, centres de recerca i 
hospitals. 

En dependència de la Junta Directiva, assumirà les següents 

Responsabilitats 

• Alinear els objectius i prioritats de la Junta directiva i el Pla Estratègic de l’entitat. 
• Executar el pla estratègic de l’entitat amb el suport de l’equip, tot desplegant-ne els 

objectius estratègics en objectius concrets executables i valorables anualment. 
• Proposar a la Junta Directiva el pressupost anual de l’entitat i vetllar pel seu 

compliment (Finançament i Execució), 
• Proposar a la Junta Directiva la revisió i actualització del pla estratègic quan 

correspongui per adaptar-lo a les noves necessitats de les empreses i entitats que 
CataloniaBio & HealthTech representa. 

• Organitzar, coordinar, dirigir i liderar CataloniaBio & HealthTech i el seu equip. 
• Representar l’entitat en nom del president i de la Junta quan correspongui. 
• Vetllar pel bon acompliment dels objectius fundacionals de l’entitat. 
• Construir i mantenir les relacions de l’entitat amb els diferents Stakeholders del sector: 

Entitats, Empreses, Administracions… 
• Estimular la transversalitat de l’entitat i potenciar la innovació, l’emprenedoria i la 

generació d’ecosistema entre els seus membres i entitats o empreses afins. 
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Requeriments 

• Es valorarà formació acadèmica en l’àmbit de les Ciències de la Vida o de la Salut. 
• Imprescindible trajectòria demostrada en la Direcció, Gestió i Lideratge d’entitats, 

empreses o projectes en el marc de la Innovació en Salut. 
• Coneixement del sector de les ciències de la Salut. 
• Es valorarà coneixement de l’ecosistema català del sector. 
• Capacitat de seguir tendències i bones pràctiques internacionals en R+D+i vinculada 

a Salut. 
• Capacitat de representació de l’entitat a nivell nacional i internacional. 
• Visió global i pensament estratègic. 
• Capacitat analítica, d’organització i planificació. 
• Capacitat de disrupció i d’exploració. 
• Capacitat relacional i d’identificació i gestió d’aliances i oportunitats. 
• Lideratge, proactivitat i presa de decisions. 
• Excel·lents capacitats en comunicació escrita, oral i també a l’hora de presentar 

públicament tant en català com en castellà. 
• Domini de l’anglès. 

S’ofereix 

• Ser membre de l’equip d’una institució capdavantera en el foment de la recerca, el 
debat i la innovació en salut. 

• Incorporació immediata. 
• Jornada laboral completa. 
• Retribució en funció de l’experiència i vàlua aportada. 
• Contracte indefinit. 

Més informació i enviament candidatures 

Enviar CV i carta de motivació al correu research@kt-global.com, indicant la referència 
DG_CB21. 

Termini de recepció de candidatures obert fins el 22/12/2021. 


