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BIOCAT, l’entitat que dinamitza i promou el sector de les ciències de la vida i de 
la salut a Catalunya, cerca un/a  

ALUMNE/A EN PRÀCTIQUES PER INCORPORAR-SE A L’AREA DE 
POLÍTICA CIENTÍFICA I INTERNACIONALITZACIÓ 

Impulsar el talent, la connexió entre agents, l’acceleració de la innovació i la projecció 
internacional de la BioRegió de Catalunya són les línies estratègiques de Biocat. 

L’entitat incorpora un nou membre a l’equip de Projectes Internacionals, en dependència 
directa de la direcció de l’àrea. 

Requisits del/la candidat/a: 
• Estudis de Grau relacionats amb les Ciències de la Vida, la Biomedicina o altres

ciències experimentals (Física, Química)
• Estudiant de cursos avançats de màster o postgrau en els àmbits de:

o Gestió o Direcció de Projectes, Projectes Europeus, Negocis o Màrqueting
Internacional,

• Interès en el sector de les ciències de la vida i de la salut
• Domini del català/castellà oral i escrit. Nivell alt d’anglès escrit i parlat.
• Usuari avançat d’eines d’ofimàtica i d’internet.
• Responsable, proactiu, sociable i amb capacitat de treball en equip i per projectes.
• Voluntat d’explorar una carrera en l’impuls, la connexió i l’escalat de l’ecosistema de

ciències de la vida i la salut.

Requisits de la posició: 
• Poder realitzar inicialment un conveni amb la Universitat o Institució Formativa en la

que estigui matriculat/da.
• Durada mínima de 6 mesos.

Tasques a realitzar: 
• Participació en la preparació, seguiment i gestió de projectes finançats amb fons de la

Unió Europea en els que l’entitat participa.
• Suport en accions de dinamització de la xarxa internacional de socis de l’entitat.

Oferim: 
• Conveni de pràctiques retribuïdes (5,25 €/h)
• Dedicació de 25 h setmanals (a negociar segons disponibilitat per estudis)
• Possibilitat de continuïtat.
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La posició proporciona: 
• Aprenentatge del funcionament dels fons europeus i la preparació de consorcis i

projectes per ser finançats
• Immersió en la gestió dels projectes europeus i les activitats de projecció internacional i

posicionament de Biocat i la BioRegió de Catalunya
• Visió de l’escenari internacional del sistema de les ciències de la vida i la salut
• Participació la preparació de les activitats de l’àrea amb socis internacionals de Biocat

Interessats/des envieu CV i una breu carta de presentació indicant la referència 2022/INT a 
apply@biocat.cat. Recepció de candidatures fins 18 de maig de 2022.  


