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          RECEPCIÓ I SUPORT ADMINISTRATIU 
          (substitució temporal per baixa) 

 
Reportarà al Director de Finances, Administració i Recursos Humans, formarà part de 
l’Àrea de Finances, Administració i Recursos Humans, i col·laborarà amb la resta 
d’equips de l’organització.  
 
Responsabilitats:  
 

• Filtrar, gestionar i registrar les trucades i atendre les visites. 
• Donar suport a totes les àrees de l’organització en la realització de tasques 

administratives i logístiques diverses. 
• Gestionar els recursos materials de l’oficina (control d’estocs, compres, seguiment de 

les despeses, etc). 
• Gestió d’espais. 
• Contribuir en la millora dels diferents processos administratius. 
• Centralitzar i controlar el circuit de factures. Cerca de documentació. 
• Confecció de la documentació relacionada amb despeses d’efectiu i Visa.  
• Donar suport en l’organització d’esdeveniments i reunions de Patronat, entre d’altres.  
• Arxivar i localitzar convenis i contractes. 
• Donar suport en la preparació de la documentació per les justificacions dels diferents 

projectes i processos d’auditoria. 
• Introduir i actualitzar dades de contactes, contractes, convenis i reunions al CRM. 
• Totes les altres que pugui delegar-li el Director de Finances, Administració i Recursos 

Humans. 
 
Perfil professional que busquem: 
 

• Estudis superiors en l’àmbit de l’Administració i Empresa, Secretariat o similars. 
• Mínim 2 anys d’experiència professional en responsabilitats similars. 
• Perfil tècnic amb formació o competències d’atenció al client, intern i extern. 
• Usuari/a avançat en eines d’ofimàtica (imprescindible paquet Office). 
• Domini del català/castellà/anglès.  
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Aptituds: 
 

• Capacitat de treball en equip, positivitat, energia i agilitat. 
• Capacitat d’aprenentatge de nous conceptes, obertura a canvis i nous reptes. 
• Capacitat d’organització i atenció al detall. 

 
Què oferim: 

• Contracte de substitució per baixa d’incapacitat temporal amb jornada de 37,5h 
setmanals. 

• Jornada complerta (divendres fins les 15h) 
• Retribució d’acord amb el lloc de treball.  
• Vacances: 24 dies laborables i 5 d’assumptes propis  
• Incorporació a una entitat àgil i un equip dinàmic, flexible i altament qualificat. Diversitat 

en continguts, projectes, àmbits d’actuació, formats i activitats (locals, nacionals i 
internacionals) que afavoreix l’aprenentatge continu, la creativitat i la motivació de 
treballar en un entorn que impacta positivament en la societat i les persones.  

• Coneixement integral del sector, del seu funcionament i de les seves components 
(universitats, centres de recerca, hospitals, startups, spinoffs, empreses, acceleradores 
i inversors)  

• Data d’incorporació: febrer - març 2023 
 
 

 
Interessats/des  envieu  CV i  una  breu  carta de presentació  indicant la referència 
2023/ADM/FIN a apply@biocat.cat.  
 
Recepció de candidatures oberta fins el 17/02/2023 
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