
 

 

 

RESPONSABLE DE NEGOCI BIOTEC 

El nou Centre de Transferència en Processos i Tecnologies Integratives (CTPTI) d’IQS compta amb 
una nova Planta Pilot de Bioprocessos per a oferir serveis d’escalat industrial per al sector 
biotecnològic, des de l’optimització de processos fins a la producció de petits lots per a la 
posterior validació. 

Tenint en compte aquesta nova planta pilot, IQS ha treballat en el definició d’un pla d’acció per 
a la comercialització dels serveis a oferir a les empreses del sector. 

En aquest marc, IQS necessita incorporar un Responsable de Negoci Biotec que en la seva etapa 
inicial s’encarregarà de la concreció de les accions del pla de negoci i de la seva implementació i 
posta en marxa. 

Formació: 

• Mínim, llicenciatura en biotecnologia o màster equivalent. 
• Es valorarà formació en gestió empresarial i experiència comercial. 

Experiència: 

• Mínim, 3 anys en el sector de la biotecnologia. 
• Mínim, 3 anys en activitats comercials. 
• Es valorarà experiència professional internacional. 

Habilitats: 

• Persona àgil en l’ús d’aplicacions informàtiques i d’ofimàtica, així com amb aplicacions 
de gestió comercial. 

• Nivell d’anglès mínim: Advanced. 
• Persona responsable i compromesa. Persona proactiva, autònoma i dinàmica. 
• Habilitats relacionals i comercials. 
• Orientació a client i enfoc a resultats. 
• Acostumada al treball en equip. 
• Disponibilitat per a viatjar. 
• Cotxe propi. 

Funcions i responsabilitats: 

- Responsable del desenvolupament de negoci en l’àrea de biotecnologia d’IQS. 



- En base al pla d’acció elaborat per a la comercialització dels serveis de la planta pilot de 
bioprocessos, ha de treballar en la concreció de les accions i de la seva implementació i 
posta en marxa. 

- Construir l’oferta de serveis i elaborar la proposta de valor. 
- Definició de l’estratègia comercial i de màrqueting. 
- Coordinació amb el Departament de Comunicació i Marketing en l’elaboració de 

material promocional. 
- Identificació del target comercial, visita a clients potencials. 
- Elaboració de pressupostos i propostes tècniques específiques per a cada client a partir 

de la informació facilitada pel Project Manager. 
- Assistència a fires sectorials. 
- Seguiment de leads. 
- Nexe entre al client i el responsable tècnic del projecte a IQS, fins a l’inici de l’execució 

del projecte. 

Jornada completa.  

Contracte indefinit. 

Retribució: fixa + variable per objectius assolits. 

Les persones interessades hauran d’adreçar urgentment el seu CV a rrhh@iqs.edu indicant 
Referència BIOTEC. 


