
 

 

 

 

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. 
 
Creada el 2006 sota l’impuls de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Barcelona, Biocat és una fundació que aplega en els seus òrgans de govern 
representants de tots els estaments que configuren el sector: Administració, 
universitats, centres de recerca, empreses i entitats de suport. 
 
BIOCAT cerca un/a 
 
PROJECT MANAGER DE l’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT DE 
NEGOCI 
 
Responsabilitats: 
• Liderarà el programa B·Debate i reportarà al Director de l’Àrea de 

Desenvolupament de Negoci 
• Interaccionarà freqüentment amb els promotors, les entitats i líders científics, el 

Comitè Científic, els partners, sponsors, altres entitats de promoció de l’R+D+i. 
Cercarà les complicitats necessàries per garantir el bon desenvolupament del 
programa 

• Representarà Biocat i B·Debate en reunions de negociació i seguiment amb 
partners, actes d’inauguració i cloenda, rodes de premsa-atenció a mitjans, 
activitats de networking 

• Gestionarà l’execució diària i vetllarà pel compliment del programa: 
- Centralitzarà la informació del programa 
- Planificarà, executarà i farà el seguiment de totes les tasques i recursos 

necessaris per la promoció i l’execució de programa d’activitats assegurant que 
es compleixin els terminis establerts i condicions establertes 

- Es coordinarà i treballarà amb suficient antelació amb la resta d’àrees de Biocat 
(Comunicació i Màrqueting, i Finances i Serveis) per dur a terme les accions 
necessàries que impliquen una gestió entre àrees 

- Gestionarà i controlarà el pressupost del programa i realitzarà la justificació 
econòmica, tancament de cada activitat i elaboració de la memòria anual  
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• Participarà i donarà suport a altres activitats de l’Àrea de Desenvolupament de 
Negoci (jornades, esdeveniments i programes d’innovació i/o emprenedoria, entre 
altres). 

 
Requisits del candidat: 
• Professional amb un mínim de 5 anys d’experiència demostrable dirigint projectes 

o com a gestor de recerca 
• Formació en ciències de la vida o de la salut 
• Coneixement elevat del sistema de recerca de Catalunya, espanyol i internacional 
• Valorarem favorablement aquelles candidatures que també tinguin coneixement i 

experiència en l’àmbit innovació, gestió del coneixement i/o comunicació-
divulgació científica-tecnològica 

• Bon/a comunicador/a amb habilitats per les relacions públiques que el permeti 
relacionar-se de manera estratègica amb tots els agents implicats en el programa 

• Català impecable, castellà i anglès nivell alt 
 
Competències: 
Busquem un/a professional amb les següents competències / actituds: 
 
• Proactivitat / Dinamisme  
• Empatia / Capacitat de relació 
• Organització / Planificació 
• Resolució 
• Flexibilitat 
• Resistència a la pressió 
• Compromís, dedicació i esforç 
 
Interessats/des envieu CV i una breu carta de presentació indicant les expectatives 
econòmiques i la referència 2016/BDEBATE a rrhh@biocat.cat. Recepció de 
candidatures fins el 01/02/2016. 
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