
 

 

 

ANALISTA 
D’INTEL·LIGÈNCIA DE MERCAT I TENDÈNCIES 

 
Reportarà a la Cap de Business Intelligence, formarà part de l’Àrea de Màrqueting, 

Comunicació i Intel·ligència Competitiva, i col·laborarà amb la resta d’equips de 

l’organització.  

 
Responsabilitats:  
 

• Seguiment de l’evolució de les startups i empreses del l’ecosistema de les ciències de 
la vida i la salut a Catalunya (principalment digital health, tecnologies mèdiques, 
biotecnologia i farmacèutiques) i dels ecosistemes internacional. 

• Gestió i manteniment del CRM de l’entitat (Salesforce), consulta a bases de dades 
internacionals i seguiment de premsa.  

• Identificació i anàlisi dels indicadors d’evolució sectorial. Extracció d’insights en 
l’evolució i tendències sectorials, que contribuiran al desenvolupament dels projectes 
dels departaments de Biocat (direcció general, màrqueting i intel·ligència competitiva, 
innovació i internacionalització). 

• Contribució directa en l’elaboració de l’Informe anual de la BioRegió (publicació oficial 
de referència del sector a Catalunya). 

• Atenció i contacte amb emprenedors/investigadors/inversors durant l’execució dels 
projectes.  
 
Perfil professional que busquem: 

 

• Llicenciat/da en l’àmbit de Ciències de la Vida i la Salut, Enginyeria, ADE o similars. 

• Mínim 2 anys d’experiència professional en responsabilitats similars. 

• Perfil tècnic amb formació o competències específiques de captura, selecció, 
organització, preservació i difusió del coneixement a través de les dades 

• Usuari/a avançat d’eines d’ofimàtica (imprescindible Excel), domini de bases de dades 
i cerques d’informació. Es valorarà coneixement de plataformes de tractament i 
visualització de dades (PowerBI, Tableau, etc.), Salesforce o qualsevol altre CRM i 
coneixements en llenguatges de programació (Python, R, etc) 

• Es valorarà tenir coneixements i/o experiència professional en el sector de ciències de 
la vida i la salut (startups, consultoria, indústria, gestors d’inversió, etc)  

• Domini del català/castellà/anglès.  
  



 

 
Aptituds: 

 

• Capacitat de treball en equip, positivitat, energia i agilitat. 

• Capacitat d’aprenentatge de nous conceptes, obertura a canvis i nous reptes. 

• Capacitat de treballar sota pressió, en diferents projectes alhora, amb 

deadlines concrets i curts i llargs en el temps. 

• Capacitat d’organització, habilitats analítiques i atenció al detall 

 
Què oferim: 

• Contracte indefinit amb jornada de 37,5h setmanals 

• Carrera professional dins de la Unitat de Business Intelligence 

• Flexibilitat d’horari (divendres fins les 15h). Teletreball opcional dos dies a la setmana 

• 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/BI/COM a apply@biocat.cat.  
 
Recepció de candidatures oberta fins el 31/03/2023 
 
 

 
 
 

Sobre Biocat 

Biocat  és la institució que impulsa l'ecosistema de ciències de la vida i la salut a Catalunya i treballa per 
maximitzar el seu impacte econòmic i social. Biocat centra la seva estratègia en posicionar 
internacionalment la BioRegió de Catalunya com un dels principals hubs europeus en innovació en salut; 
accelerar l'adopció de tecnologies innovadores al sistema de salut; potenciar el desenvolupament de talent 
i el creixement empresarial; accelerar la transferència de tecnologia; així com afavorir l'atracció d'inversió 
i l'accés a capital a l'ecosistema. Creada el 2006 per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de 
Barcelona, Biocat també assessora i participa a les polítiques estratègiques sectorials, que contribueixen 
a la competitivitat del país, alhora que impacten positivament en una millor qualitat de vida dels ciutadans. 

www.biocat.cat  
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