
 

 

 

 

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 
 
DIRECTOR DE PROJECTE de la PLATAFORMA D’ASSAJOS 
CLINICS (Barcelona Clinical Trials Platform Managing Director) 
 
BIOCAT i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya promouen la 
Barcelona Clinical Trials Platform (BCTP), un instrument estratègic que té per objectiu 
la millora de la coordinació, la integració, la qualitat i la velocitat dels assajos clínics de 
Catalunya. http://www.barcelonaclinicaltrials.org/ca 
 
Responsabilitats: 
• Liderarà el projecte de la Barcelona Clinical Trials Platform (BCTP), i reportarà al 

Director de l’Àrea de Desenvolupament de Negoci. Elaborarà el pla de negoci i el 
pressupost de la BCTP, vetllarà pel seu compliment i per aconseguir la 
sostenibilitat del projecte. 

• Interaccionarà freqüentment amb directors d’institut, investigadors i amb el grup de 
persones referents del consell assessor de la BCTP. Cercarà les complicitats 
necessàries per garantir el bon desenvolupament del projecte. 

• Representarà la BCTP tant en l’àmbit nacional com internacional, incrementant la 
visibilitat internacional col•lectiva dels instituts del projecte a través de la promoció 
conjunta i captarà projectes de la indústria 

• Promourà projectes locals de valor afegit que integrin investigació clínica i pràctica 
mèdica 

• Coordinarà el back-office de la BCTP (estandarització templates per budget, 
convenis de col·laboració, contractes, etc) i implementarà les eines necessàries 
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per mantenir actualitzades les dades d’abast i rendiment de la investigació clínica 
(mètriques dels diferents membres d ela BCTP). 

• Es coordinarà amb les diferents àrees funcionals de Biocat (Desenvolupament de 
Negoci, Comunicació i Màrqueting, RRHH i Serveis Jurídics i Finances i Serveis) 
per incorporar les necessitats del projecte de la BCTP dins la programació de 
cadascuna d’elles. 

• Buscarà sinèrgies amb altres projectes de Biocat relacionats amb l’àmbit 
d’actuació de la BCTP. 

 
Requisits del candidat: 
• Professional amb un mínim de 4 anys d’experiència demostrable dirigint projectes 

relacionats amb els assajos clínics (planificació, direcció i execució) 
• Formació en ciències de la vida o de la salut  
• Valorarem favorablement aquelles candidatures que també aportin formació en 

gestió i direcció empresarial 
• Bon/a comunicador/a amb habilitats per a les relacions públiques que el permeti 

relacionar-se de manera estratègica amb tots els agents implicats en el projecte 
• 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 del món dels assajos clínics 
 Capacitat de relació 
 Organització / planificació 
 Proactivitat 
 Resistència a la pressió 
 
 
 
Interessats/des envieu CV i una breu carta de presentació indicant les expectatives 
econòmiques i la referència 2015/BCTP a Imma Saleta (isaleta@biocat.cat). Recepció 
de candidatures fins el 15/11/2015. 
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