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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. 

 

 

BIOCAT cerca un/a 

 

PROJECT MANAGER per a l’àrea d’INNOVACIO I 

DESENVOLUPAMENT DE NEGOCI 
 

Responsabilitats: 

 Gestió de projectes de foment de la innovació en salut i ciències de la vida 

 En concret, gestionarà el programa de needs led innovation, incloent, entre 

d’altres, les següents tasques: 

 Preparació, planificació i execució del programa 

 Captació, selecció i seguiment de les persones participants 

 Control pressupostari 

 Acords i col·laboracions amb partners, hospitals i sponsors 

 Participarà en la conceptualització i la posada en marxa de noves activitats de 

l’àrea d’Innovació i Desenvolupament de Negoci. 

 Participarà en les activitats de promoció i desenvolupament de negoci del portafoli 

de la Bioregió 

 Representarà Biocat en reunions, fòrums, conferències, i activitats de networking 

en el seu àmbit 

 Participarà i donarà suport a altres activitats dins de l’àrea d’Innovació i 

Desenvolupament de Negoci (jornades, esdeveniments i projectes d’innovació i/o 

emprenedoria, entre d’altres) 

 

Requisits del candidat: 

 Formació universitària, preferiblement ciències de la vida o de la salut 

 Professional amb un mínim de 5 anys d’experiència demostrable gestionant 

projectes d’R+I en la salut i les ciències de la vida, especialment en el camp de les 

tecnologies mèdiques i/o digital health 

 Coneixement dels ecosistemes de salut i acceleració a Catalunya, espanyol i 

internacional 
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 Bones aptituds comunicatives, amb habilitats per a les relacions públiques, i 

capacitat per a poder establir relacions estratègiques  amb tots els agents 

implicats en el programa 

 Facilitat per parlar en públic i fer presentacions en qualsevol dels tres idiomes que 

es demanen. 

 Organització / Planificació / Gestió de recursos / Atenció al detall 

 Flexibilitat / Implicació / Motivació / Adaptació al canvi 

 Català, castellà i anglès nivell alt 

 

Oferim: 

 

 Incorporació immediata 

 Retribució en funció de l’experiència i les aptituds de la persona candidata 

 Contracte laboral a jornada complerta 

 Liderar un programa de creació de talent que presenta oportunitats de projecció, i 

que és únic en el camp de les ciències de la vida 

 

Les persones interessades cal que envieu CV i una breu carta de presentació 

indicant la referència 2022/PM_INN a rrhh@biocat.cat. Recepció de candidatures fins 

el 14 de juny de 2022. 
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