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BIOCAT, l’entitat que dinamitza i promou el sector de les ciències de la vida i de la salut 
a Catalunya, cerca un/a 
 

JUNIOR PROJECT MANAGER (data analyst) 
Àrea de Business Intelligence  

 
 
Dependrà directament de la Cap de Business Intelligence, i col·laborarà amb els equips 
d’Innovació i de Comunicació, Màrqueting i Relacions Estratègiques de l’entitat 
 
 
Requisits del/la candidat/a: 
 
• Titulació universitària en l’àmbit de ciències de la vida 
• Experiència professional: es valorarà haver treballat en el sector salut i/o, 

consultoria, o haver tingut responsabilitats d’anàlisis i reporting de dades 
• Usuari avançat d’eines d’ofimàtica (imprescindible Excel), domini de bases de 

dades i cerques d’informació. Es valorarà coneixement de Salesforce 
• Alta capacitat d’organització, habilitats analítiques i de resolució de problemes, 

atenció al detall 
• Responsabilitat, proactivitat i capacitat per treballar en equip 
• Flexibilitat i adaptació al canvi 
• Domini del català/castellà. Nivell alt d’anglès  

 
 

Tasques a realitzar: 
 

• Seguiment diari de dades i indicadors sectorials  per tal de donar suport als projectes 
i els processos de l’organització 

• Manteniment i actualització de les plataformes internes de coneixement (CRM, 
directori, plataformes, taules d’indicadors, etc)  

• Detecció, compilació i explotació estadística d'informació que ajudi l’organització a 
l’anàlisi de l’entorn i la vigilància tecnològica 

• Resolució de peticions internes i externes segons les necessitats dels professionals 
de l’organització. Informes 



 

 

 

 

• Col·laborar en l’anàlisi dels requeriments de negoci i en la implementació de 
l’arquitectura tècnica del CRM. Dissenyar els protocols i els procediments 
necessaris per tal que responguin a les necessitats d’explotació 

• Executar les tasques específiques de gestió de CRM pel que fa a administració de 
la plataforma i les noves implementacions 

• Formació i seguiment dels equips per a l’acompliment de les pautes de 
documentació dels projectes 

• Col·laborar i donar suport a la resta de l’àrea per a integrar totes les accions que es 
desenvolupen 
 

 
Oferim:  
 
• Incorporació immediata 
• Retribució en funció de l’experiència i les aptituds del candidat/a 
• Contracte laboral en pràctiques (37,5 h setmanals) 
 
 
Interessats/des envieu CV i una breu carta de presentació indicant la referència REF 
2019/BI a rrhh@biocat.cat. Recepció de candidatures fins el 30/03/2019. 
 
 


