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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. Biocat dinamitza 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.  

 

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 

 

PROJECT MANAGER EN INTERNACIONALITZACIÓ, ÁREA DE 

DESENVOLUPAMENT DE NEGOCI 
 

Responsabilitats: 

 El candidat/ata desenvoluparà la seva funció com a gestor de projectes 

internacionals impulsant la internacionalització, innovació i emprenedoria en el 

sector de les ciències de la vida. Part de la seva dedicació es destinarà a donar 

suport a accions impulsores de la internacionalització a nivell regional 

 Actuarà com a responsable en tots els projectes d’internacionalització (projectes 

europeus i altres activitats internacionals): 

- Programarà i coordinarà les activitats establertes i aplicarà accions correctores 

en el cas necessari 

- Assegurarà que es compleixin els terminis establerts  

- Planificarà i establirà amb la suficient antelació, totes les accions necessàries 

que impliquen una gestió per part de la resta d’àrees: 

- de comunicació amb l’Àrea de Comunicació i Màrqueting 

- de finançament i tresoreria amb l’Àrea de Finances i Serveis 

- necessitats de RRHH i d’assistència jurídica amb l’Àrea de Finances i 

Serveis i/o Direcció general 

- gestionarà i controlarà el pressupost del projecte 

- generarà i subministrarà continguts per mantenir actualitzades les eines, 

- mantindrà relacions de confiança amb els partners 
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 Identificarà i proposarà projectes i iniciatives enfocades a promoure la 

internacionalització dels agents de la Bioregió 

 Interaccionarà freqüentment amb emprenedors, empreses i entitats de l’R+D+i i 

representarà Biocat en actes, programes i activitats de networking del sector 

 Cercarà les complicitats necessàries per impulsar els actuals i futurs projectes 

d’internacionalització de Biocat 

 Centralitzarà la informació general relacionada amb les activitats 

d’internacionalització 

 Coneixerà de primera mà totes les actuacions i alertes que esdevenen en el seu 

sector d'activitat 

 Col·laborarà i donarà suport a la resta de l’àrea per a integrar totes les accions 

que es desenvolupen 

 Es convertirà en referent, tan interna com externament, en la seva matèria 

 

 

Requisits del candidat: 

 Banda d’edat òptima: entre 30 i 40 anys 

 Disponibilitat per viatjar un 20% aprox. del temps 

 Formació en ciències de la vida o de la salut, idealment amb un Postgrau / Màster 

/ Programa formatiu en gestió de Projectes Europeus i/o Project Management. 

 Valorarem favorablement aquelles candidatures que també tinguin un MBA o un 

postgrau d’especialització sectorial 

 Mínim de 4 anys en gestió de projectes d’internacionalització. Necessària 

experiència en gestió o participació en projectes europeus (INTERREG, 

ERASMUS+, COSME, H2020, etc.) 

 Experiència en gestió de pressupostos, seguiment de plans de treball, 

organització d’esdeveniments i redacció de justificacions. 

 Coneixement elevat de un ampli coneixement del sector de les ciències de la vida 

i salut de Catalunya 

 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. 

 Català impecable, castellà i anglès nivell alt (Advanced o Proficiency). Valorarem 

favorablement altres idiomes 

 

 

Competències: 

Busquem un/a professional amb les següents competències / actituds: 

 

 Proactivitat / Dinamisme  

 Empatia / Capacitat de relació 

 Organització / planificació 
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 Resolució 

 Flexibilitat 

 Resistència a la pressió 

 Compromís, dedicació i esforç 

 

Retribució: segons aptituds aportades pel candidat/a. Incorporació immediata. 

 

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

econòmiques i la referència 2016/INTERNACIONALITZACIÓ a Recursos Humans de 

Biocat (rrhh@biocat.cat). Recepció de candidatures fins el 31/10/2016. 
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