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BIOCAT 
Biocat és un agent estratègic i catalitzador en la construcció de l'ecosistema català de 

ciències de la vida i de la salut. La seva missió és dinamitzar tots els stakeholders de 

la BioRegió (companyies, grups i entitats de recerca, hospitals i estructures de suport a 

la innovació) per transformar el coneixement i la tecnologia en creixement econòmic i 

impacte social.  

Biocat va néixer el 2006 sota l’impuls de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 

Barcelona, per oferir un pla estratègic comú per a les biociències catalanes com a 

base de la nova economia basada en el coneixement i la innovació. 

Constituïda com a fundació público-privada, Biocat aplega en els seus òrgans de 

govern representants de tots els estaments que configuren la BioRegió de Catalunya: 

empreses (biotecnològiques, farmacèutiques, tecnologies mèdiques i de serveis), 

administració, universitats, hospitals, centres i instituts de recerca, parcs científics i 

entitats de suport al sector. 

BIOCAT cerca un/a 

DIRECTOR/A GENERAL 

Responsabilitats: 

 Organitzar i liderar BIOCAT i el seu equip.

 Representar BIOCAT  i els stakeholders de la BioRegió tant en l’àmbit nacional

com internacional

 Construir i mantenir la relació amb tots els membres del Patronat i, en general,

amb els agents del sector, nacionals i internacionals

 Elaborar el pla estratègic de BIOCAT i sotmetre’l a l’aprovació del Patronat.

Revisar-lo i modificar-lo per adaptar-lo a la inèrcia dels canvis en el sector.

 Proposar al Patronat el pressupost anual de BIOCAT i vetllar pel seu compliment

 Presidir i liderar les reunions de Comitè de Direcció.

 Amb el suport del Comitè Directiu de BIOCAT, fer el desplegament dels objectius

estratègics en objectius operativitzables a cadascuna de les diferents àrees

funcionals de Biocat: Desenvolupament de Negoci, Comunicació i Màrqueting i

Finances i Recursos Humans.

 Identificar oportunitats d’intervenció en projectes estratègics relacionats amb

l’àmbit d’activitat de BIOCAT.

 Relacionar-se amb els representants del Govern i altres partners locals per

aconseguir la sostenibilitat de BIOCAT.
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 Estimular la transversalitat i fomentar el treball en equip com a competència

corporativa.

Requisits del candidat: 

 Professional amb un mínim de cinc anys d’experiència dirigint una entitat legal o

una unitat d’innovació, idealment vinculada al sector de les biociències de

Catalunya, amb experiència en gestió d’equips i pressupostos

 Formació en ciències de la vida o de la salut és preferible però no imprescindible

si s’aporten la resta de requeriments

 Experiència demostrable en planificació i execució estratègiques, en

desenvolupament i implementació d’estratègies d’interacció amb l’administració

pública, les universitats, el sector privat i els centres de recerca, i en col·laboració

internacional

 Important xarxa de contactes rellevants dins del sector de les biociències

 Habilitats per dirigir un equip de 20-25 persones i per a treballar en equip

 Excel·lents dots per a la comunicació i les relacions públiques que el permeti

relacionar-se de manera estratègica amb tots els agents del sector

 Català impecable, castellà i anglès nivell alt

 Capacitat per a viatjar un 25% del seu temps

Competències: 

Busquem un/a professional amb les següents competències: 

 Visió global

 Pensament estratègic

 Capacitat de relació

 Influencia

 Lideratge

 Organització / planificació

 Proactivitat

 Presa de decisions

 Resistència a la pressió

Retribució: segons aptituds aportades pel candidat/a 

Interessats/des envieu CV i una breu carta de presentació indicant la referència 

2015/DG a recursos humans (rrhh@biocat.cat). Recepció de candidatures fins 

el 15/9/2017. 


