
	  	  	   	  	  	  	  

Bioinformatics	  Barcelona	  (BIB)	  és	  una	  associació	  sense	  ànim	  de	  lucre	  constituïda	  al	  juliol	  de	  
2015	  per	  a	  promoure	  i	  desenvolupar	  en	  el	  camp	  de	  la	  bioinformàtica,	  educació	  i	  formació,	  
recerca	  i	  	  transferència	  de	  coneixement,	  tecnologia	  en	  gestió	  de	  dades...	  Actualment	  hi	  formen	  
part	  com	  associades,	  55	  institucions	  del	  sector	  de	  la	  bioinformàtica	  a	  Catalunya	  incloent	  
universitats,	  centres	  de	  recerca,	  instituts	  de	  recerca	  hospitalària,	  grans	  infraestructures	  
científiques,	  empreses,	  associacions	  de	  pacients	  i	  altres	  entitats	  vinculades	  a	  l’àmbit	  
agroalimentari	  i	  de	  tecnologies	  sanitàries.	  BIB	  és	  un	  ecosistema	  estratègic	  amb	  visió	  de	  país.	  
http://www.bioinformaticsbarcelona.eu	  	  	  
	  

	   GERENT	  
La	  seva	  missió	  serà	  planificar,	  impulsar,	  dirigir,	  executar	  i	  controlar	  l’activitat	  	  que	  realitza	  
l’associació,	  d’acord	  amb	  la	  línia	  estratègica	  marcada	  per	  la	  Presidenta	  i	  Òrgans	  de	  govern	  de	  
l’associació.	  

FUNCIONS	  

• Dirigir	  i	  supervisar	  a	  l’equip.	  Definir	  els	  seus	  objectius	  de	  treball.	  
• Dissenyar	  	  conjuntament	  amb	  la	  Presidenta,	  el	  pla	  i	  programa	  de	  formació.	  	  
• Gestionar	  i	  controlar	  el	  pressupost.	  
• Generar	  aliances	  amb	  els	  stakeholders.	  
• Visites	  a	  socis	  per	  a	  consolidar	  relacions	  i	  buscar	  nous	  projectes	  conjunts.	  
• Promoure	  el	  contacte	  amb	  els	  mitjans	  i	  difondre	  l’activitat	  que	  realitza	  l’associació.	  
• Elaboració	  de	  la	  memòria	  anual	  de	  l’activitat	  desenvolupada.	  
• Organitzar	  amb	  l’	  equip	  diferents	  esdeveniments	  (conferències,	  jornades,	  congressos…).	  
• Accions	  de	  relació	  i	  captació	  de	  nous	  socis.	  	  
• Anàlisi	  i	  millora	  de	  processos	  interns	  de	  treball.	  
	  

REQUERIMENTS	  

• Titulació	  universitària	  (Enginyeria,	  Física,	  Matemàtiques,	  Química,	  Biologia,	  Bioinformàtica,	  
Biomedicina,	  Economia...).	  	  

• Valorable	  tenir	  formació	  complementària	  amb	  un	  MBA,	  ADE...	  
• Experiència	  laboral	  en	  funcions	  directives,	  preferentment	  en	  el	  sector	  Biosanitari.	  
• Es	  valorarà	  que	  conegui	  l’entorn	  de	  Associació	  o	  Fundació.	  	  
• Català,	  castellà	  i	  anglès	  fluid.	  
	  
Interessats/des	  contactar	  con	  Àngels	  Barnadas	  consultora	  de	  RRHH	  	  al	  mail:	  
	  barnadas.angels@gmail.com,	  indicant	  la	  ref.	  Gerent	  Associació	  Bioinformatics	  Barcelona.	  
Moltes	  gràcies.	  


