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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 
 
PROJECT MANAGER EN l’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT DE 
NEGOCI 
 
Responsabilitats: 
• Coordinarà les activitats relacionades amb el projecte EIT Health en el què Biocat 

participa. Entre altres:  
- Difusió i llançament de convocatòries/activitats i centralització de propostes 
- Redacció de documents vinculats amb les activitats 
- Participació en processos de selecció de projectes de manera directa o 

mitjançant selecció de Jurat 
- Creació de xarxes d’experts i inversors 
- Establiment d’acords de col·laboració 
- Identificació i proposta de nous projectes, necessitats, productes i iniciatives 

dirigides a desenvolupar-se en el marc de l’EIT 
- Gestiona i controla el pressupost assignat 
- Prepara les justificacions pertinents  

• Interaccionarà freqüentment amb la resta de socis de la comunitat EIT Health. 
Cercarà les complicitats necessàries per garantir el bon desenvolupament de les 
actuals i futures activitats 

• Representarà Biocat en reunions, fòrums i conferències, rodes de premsa-atenció 
a mitjans, activitats de networking en el seu àmbit 

• Participarà i donarà suport a altres activitats de l’Àrea de Desenvolupament de 
Negoci (jornades, esdeveniments i programes d’innovació i/o emprenedoria, entre 
altres) 
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Requisits del candidat: 
• Professional amb un mínim de 10 anys d’experiència demostrable dirigint 

projectes o com a gestor de recerca 
• Formació en ciències de la vida o de la salut 
• 3 anys d’experiència internacional 
• Coneixement del sistema de recerca de Catalunya, espanyol i internacional 
• Valorarem molt favorablement aquelles candidatures que també tinguin un 

doctorat en ciències de la vida i coneixement de l’entorn EIT, especialment dins de 
la comunitat EIT Health 

• 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. Valorarem favorablement altres 
idiomes 

 
Competències: 
Busquem un/a professional amb les següents competències / actituds: 
 
• Proactivitat / Dinamisme  
• Empatia / Capacitat de relació 
• Organització / Planificació 
• Resolució 
• Flexibilitat 
• Resistència a la pressió 
• Compromís, dedicació i esforç 
 
Interessats/des envieu CV i una breu carta de presentació indicant les expectatives 
econòmiques i la referència 2016/EIT a rrhh@biocat.cat. Recepció de candidatures 
fins el 13/06/2016. 
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