
BIOCAT, l’entitat que dinamitza i promou el sector de les ciències de la vida 

i de la salut a Catalunya, cerca un/a 

ESTUDIANT DE MÀSTER O POSTGRAU PER LA PLAÇA DE 
PROJECT MANAGER JUNIOR 

S’incorporarà a l’equip d’Innovació  i dependrà directament de la directora d’Innovació. 

Responsabilitats: 

Participació en la gestió de programes d’innovació en ciències de la vida: 

• Programa CRAASH Barcelona, incloent, entre d’altres, les següents tasques:

o Captació, selecció i seguiment dels equips

o Seguiment de l’agenda del curs

o Relació amb els formadors i alumnes

o Seguiment de les col·laboracions amb els hospitals i sponsors

• Suport als programes d’innovació:

o Col·laborar amb les activitats i programes d’innovació tant en 
l’organització logística com administrativa dels projectes

o Col·laboració amb la identificació de projectes científics de 
l’ecosistema amb potencial de transferència

o Contacte i gestió d’actors principals de l’ecosistema: empreses, 
emprenedors, científics, OTRIs, mentors, inversors, start-ups 

Requisits del candidat: 

 Estudiant de màster o postgrau valorant-se molt positivament experiència en gestió de

projectes en el camp de les ciències de la vida, especialment en el camp de les

tecnologies mèdiques i/o digital Health 

 Es valorarà experiència en gestió de projectes en el camp de les ciències de la vida,

especialment en el camp de les tecnologies mèdiques i/o digital health

 Coneixement dels ecosistemes de salut i acceleració a Catalunya, espanyol i internacional

 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 programa

 Habilitat per parlar en públic i fer presentacions en qualsevol dels tres idiomes que es

demanen.

 Organització / Planificació / Atenció al detall



 Flexibilitat / adaptació al canvi

 Es valorarà positivament el coneixement del consorci i dels projectes d’EIT Health.

 Català, castellà i anglès nivell alt

Oferim: 

 Incorporació immediata

 Conveni en pràctiques retribuït 6 mesos (5,25€/hora), més possibilitat real d’incorporació

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

referència 2021/PMJUNIOR a apply@biocat.cat. Recepció de candidatures fins el

31/07/2021.
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