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Aquest document té per objectiu relacionar els principals recursos i canals que cal tenir en 

compte per a realitzar una recerca de feina focalitzada en el sector de Biotecnologia i 

Biomedicina. 

 

Els principals recursos i canals d’aquest sector estan agrupats en els següents apartats: 
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Consell 

01. Portals d’ocupació especialitzats 

Relació dels principals llocs web especialitzats del sector que es poden trobar a Internet. 

 

Barcelona Adds Value 

Portal web que actua com a intermediador de candidats i potencials ocupadors dels àmbits de 

la recerca i la innovació. Ofereix un cercador d’ofertes de feina i, accessos directes a llistat 

d’ofertes per a Barcelona i, un informe del sector de Barcelona. 

http://www.b-value.com/  

 

Bionaturex  

Portal web amb informació d’interès i ofertes de feina del sector de la biologia. Conté a més 

altra informació d’interès, com articles, notícies, activitats, etc. 

http://www.bionaturex.es/index.php/empleo  

 

ChemJobs 

Portal especialitzat en el sector de les ciències, que ofereix un cercador d’ofertes a nivell 

mundial. Permet registrar el CV. 

http://www.chemjobs.net/en-gb/jobs/  

 

Euro Pharma Jobs 

Portal d'ocupació d’abast europeu en el qual es poden trobar ofertes del sector de la 

Biomedicina. Així mateix, permet registrar el CV 

http://www.europharmajobs.com/  

 

Euro Science Jobs 

Portal d'Ocupació d’abast europeu en el qual es poden trobar ofertes de recerca científica. 

Permet registrar el CV.  

http://www.eurosciencejobs.com/ 

 

Farma.com 

Cercador d’informació i empreses del sector farmacèutic. També disposa d’un apartat on es 

poden trobar ofertes de treball del sector. 

http://www.farma.com 

 

Naturejobs 

Portal que permet fer cerques per paraules clau i ubicació geogràfica, d’ofertes de feina del 

camp de les ciències de la vida, a nivell mundial. Conté apartat de d’articles i un blog 

d’ocupació. 

http://www.nature.com/naturejobs/science/  

 

PmFarma 

Portal especialitzat en l'àmbit farmacèutic que compta amb un cercador d’ofertes a nivell 

estatal del sector de la investigació clínica, entre d’altres. Inclou també articles, directori 

d'empreses, etc. 

 http://www.pmfarma.es/empleo/ 

 

 

 

El domini de l’anglès, així com de vocabulari tècnic especialitzat en aquesta 

llengua és molt important perquè aquest és el principal idioma de referència.  

Prova d’això és que la majoria de portals d’ocupació especialitzats, publicacions 

i articles de referència es troben només disponibles en anglès. 

http://www.b-value.com/
http://www.bionaturex.es/index.php/empleo
http://www.chemjobs.net/en-gb/jobs/
http://www.europharmajobs.com/
http://www.eurosciencejobs.com/
http://www.farma.com/
http://www.nature.com/naturejobs/science/
http://www.pmfarma.es/empleo/
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Consell 

02. Empreses de selecció i 

intermediaris 

Relació d’empreses i entitats intermediàries especialitzades en aquest sector i que de manera 

permanent realitzen processos de recerca i selecció de professionals. 

 

 

Kelly Services 

Empresa internacional especialitzada en serveis de RRHH a empreses de l’àmbit científic. 

Ofereix un cercador d’ofertes de feina a nivell mundial. 

http://www.kellyservices.com/  

 

Scientific Search Internacional 

Consultoria especialitzada en recerca de perfils de l’àmbit de la salut i la ciència. 

http://scientific-search.com/candidatos/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insereix el teu  CV en la base de dades de les consultores que cerquin perfils 

relacionats amb la Biomedicina o la Biotecnologia, per a que tinguin en compte la teva 

candidatura. Consulta també periòdicament quins processos i recerques estan 

realitzant per poder-t’hi inscriure ràpidament. 

http://www.kellyservices.com/
http://scientific-search.com/candidatos/
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Consell 

 

03. Autocandidatura 

Relació d’empreses i entitats protagonistes del sector a les que es pot adreçar una proposta de 

col·laboració o d’incorporació laboral. 

 

 

a) Empreses: 

 

Azierta 

Empresa que proporciona serveis al sector científic i de la salut. Es pot enviar la candidatura. 

http://www.azierta.eu/trabajar-con-az  

 

BCN Science 

Agència de mitjans digitals amb seu a Barcelona especialitzada en el sector ciéntific i l’àrea de 

la salut.  

http://bcnscience.com/   

 

Capgemini  

Empresa de serveis de consultoria estratègica que actua, entre d’altres, en el sector 

farmacèutic, i que des del seu web dóna accés a la seva àrea d’ofertes de feina.   

https://www.es.capgemini.com/careers 

 
 

  

Esteve 

Grup químic farmacèutic internacional dedicat a la innovació a l’àmbit de la salut. En el seu 

web es troba una secció on enviar la candidatura. 

http://www.esteve.es/EsteveFront/CargarPagina.do?pagina=est_trabajar_oportunidad.jsp&di

v=est&lng=ca  

 

Ernst & Young 

Consultoria estratègica i auditoria, que entre d’altres sectors, presta serveis al camp de 

ciències de la salut. En el seu web es pot accedir al llistat d’ofertes de feina disponibles. 

http://www.ey.com/ES/es/Careers 

 

Grifols Internacional 

Grup farmacèutic català de referència internacional que treballa en la recerca i producció 

d’hemoderivats i productes per a teràpies dins les àrees de Biociència, Diagnòstic i Hospital. El 

web disposa d’una secció d’ofertes de feina i enviament de Cv. 

http://www.grifols.es/es/web/international/working-at-grifols/join-us 

 

 

Hi ha empreses que no són directament específiques del sector de la biotecnologia o del 

biomèdic, però hi estan relacionades. Un exemple seria les consultories estratègiques, en les 

que poden cercar consultors especialitzats en aquest camps.  

 

També, les agències de mitjans i/o les publicacions editorials especialitzades en la divulgació 

científica, poden necessitar cobrir vacants amb alts coneixements tècnics, per tant, donar a 

conèixer la teva candidatura a aquest tipus d’empreses, podria ser una bona opció d’ocupació. 

http://www.azierta.eu/trabajar-con-az
http://bcnscience.com/
https://www.es.capgemini.com/careers
http://www.esteve.es/EsteveFront/CargarPagina.do?pagina=est_trabajar_oportunidad.jsp&div=est&lng=ca
http://www.esteve.es/EsteveFront/CargarPagina.do?pagina=est_trabajar_oportunidad.jsp&div=est&lng=ca
http://www.ey.com/ES/es/Careers
http://www.grifols.es/es/web/international/working-at-grifols/join-us
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Kymos 

Contract Research Organization (CRO) amb seu a Cerdanyola del Vallès, que ofereix serveis per 

a la Biotecnologia, entre d’altres sectors relacionats. En el seu web es troba disponible un 

apartat per enviar el CV i accés a les ofertes vigents.  

http://www.kymos.com/Work-with-us 

 

Science Careers 

Enllaç directe a les ofertes de treball que ofereix la revista Science. Es pot fer cerca per 

paraula clau i per localització de país. 

http://sciencecareers.sciencemag.org/ 

 

Unión Químico Farmacéutica 

Empresa que es dedica a la manufactura de productes farmacèutics. Des del seu web es poden 

consultar les seves vacants, així com registrar el CV per a futures oportunitats laborals. Té seus 

a Barcelona, Lliçà de Vall i Sant Celoni. 

http://www.uquifa.com/es/careers/ 

 

VHIR -  Institut d’Investigació de la Vall d’Hebron 

Centre dedicat a la investigació biomèdica. Al web s’hi troba un espai amb les ofertes de feina 

disponibles. 

http://www.vhir.org/portal1/search-ofertes_treball.asp?s=institut&contentid=1247  

 

 

 

b) Centres de recerca: 

 

Banc de Sang i Teixits 

El Banc de Sang i Teixits és l’empresa pública que gestiona i administra la donació, la 

transfusió i l’anàlisi de la sang i plasma sanguini, així com l’obtenció i el processament de 

teixits, a més de desenvolupar altres línies d’actuació en el camp mèdic. El web disposa d’un 

espai per enviar la candidatura. 

http://www.bancsang.net/info-corporativa/qui-som/treballa-nosaltres/  

 

FCRi – Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació 

Entitat que, entre d’altres serveis, promou la recerca científica i la interrelació entre l’àmbit 

acadèmic, el públic i les empreses. Disponible una borsa de treball al seu web.  

http://www.fcri.cat/ca/BorsaTreball.asp  

 

Fundació Clínic 

Emmarcada dins de l’àrea d’investigació de l’Hospital Universitari Clínic de Barcelona, en el 

seu web hi ha disponible una borsa de treball. 

http://web.fundacioclinic.org/Quienessomos/Bolsadeempleo/tabid/548/Default.aspx 

 

IB - Investigació Biomèdica Sant Pau 

Centre d’investigació en medicina bàsica, clínica, epidemiològica i de serveis sanitaris, 

pertanyent a l’Hospital Sant Pau. Disposa d’una borsa de treball amb ofertes d’ocupació. 

http://www.santpau.cat/convocatories.asp?Language=ca 

 

IBMB - Institut de Biologia Molecular de Barcelona 

Centre d’investigació pertanyent al CSIC, en l’àrea de biologia i biomedicina. Té un apartat on 

es poden veure les ofertes de feina vigents. 

http://www.ibmb.csic.es/index.php?pg=job  

 

 

 

 

 

http://www.kymos.com/Work-with-us
http://sciencecareers.sciencemag.org/
http://www.uquifa.com/es/careers/
http://www.vhir.org/portal1/search-ofertes_treball.asp?s=institut&contentid=1247
http://www.bancsang.net/info-corporativa/qui-som/treballa-nosaltres/
http://www.fcri.cat/ca/BorsaTreball.asp
http://web.fundacioclinic.org/Quienessomos/Bolsadeempleo/tabid/548/Default.aspx
http://www.santpau.cat/convocatories.asp?Language=ca
http://www.ibmb.csic.es/index.php?pg=job
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IDAEA - Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua 

Organisme adscrit al CSIC; en el seu web s’hi troben publicades ofertes de feina i beques 

adreçades a diplomats o estudiants en qualsevol de les seves línies d’investigació. 

http://www.idaea.csic.es/ 

 

IDIBAPS – Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer 

Consorci que integra diversos equips que treballen en investigació clínica. El seu web té 

disponible una secció d’ofertes de feina. 

http://www.idibaps.org/ofertes-feina/  

 

IDIBELL - Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge  

Centre d’investigació en medicina cel·lular, participat per l’Hospital Universitari de Bellvitge, 

l’Institut Català d’Oncologia, la Universitat de Barcelona i l’Institut de Diagnòstic per la Imatge. 

Està integrat en el parc de salut de L’Hospitalet, Biopol'H. El web conté secció d’ofertes de 

feina. 

http://www.idibell.cat/modul/ofertes-feina/ca  

 

IMIM - Institut Municipal d’Investigacions Mèdiques 

Institut d’Investigació de l’Hospital del Mar, adscrit a la Universitat Pompeu Fabra (UPF).  Entre 

altres programes, s’investiga en informàtica biomèdica i neurociències. Disposa d’una 

Fundació que gestiona els recursos de recerca de l’IMAS (Institut Municipal d’Assistència 

Sanitària).  http://www.imim.cat/ofertes-treball/  

 

Institut Català d’Investigació Química 

Fundació pública situada a Tarragona que s’erigeix com a centre de referència en la 

investigació en el camp químic. Al seu web es publica la seva borsa de treball. 

http://www.iciq.org/jobs-grants/ 

 

Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol 

Centre d’investigació en ciències de la salut situat a Badalona. Al web s’hi troba disponible la 

seva borsa de treball. 

http://www.germanstrias.org/cat/borsadetreball.php 

 

IQAC - Institut de Química Avançada de Catalunya 

Dependent del CSIC, l’institut té per objectiu abordar projectes mitjançant la química-biologia, 

la química teòrica, la nanotecnologia química i biomolecular i la química sostenible. En el web 

s’activa un apartat de beques i ofertes de feina quan hi ha vacants. 

http://www.iqac.csic.es/index.php?lang=ca 

 

IS Global – Institut de Salut Global Barcelona 

Aliança entre institucions acadèmiques, governamentals i filantròpiques per contribuir a 

l'esforç de la comunitat internacional d’afrontar els reptes de la salut en un món globalitzat. 

Disposa d’una borsa de treball. 

http://www.isglobal.org/ca/job-opportunities 

 

IRTA - Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries 

Empresa pública que impulsa la recerca i el desenvolupament tecnològic dins de l'àmbit 

agroalimentari. A l’apartat “Treballar a l’Irta” es poden veure les ofertes vigents dels seus 

centres arreu de Catalunya, algunes d’elles destinades a perfils d’investigació científica.  

http://www.irta.cat/ca-ES/Persones/TreballarIrta/Pagines/default.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.idaea.csic.es/
http://www.idibaps.org/ofertes-feina/
http://www.idibell.cat/modul/ofertes-feina/ca
http://www.imim.cat/ofertes-treball/
http://www.iciq.org/jobs-grants/
http://www.germanstrias.org/cat/borsadetreball.php
http://www.iqac.csic.es/index.php?lang=ca
http://www.isglobal.org/ca/job-opportunities
http://www.irta.cat/ca-ES/Persones/TreballarIrta/Pagines/default.aspx
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PCB -  Parc Científic de Barcelona  

Primer parc científic que es va constituir en tot l’estat, on s’entrellacen universitat, empresa i 

societat i, que té com a finalitat potenciar la innovació , principalment en les ciències de la 

vida. Disposa d’un apartat de borsa de treball. 

http://www.pcb.ub.edu/portal/ca/el-pcb#borsa-treball-beques  

 

PRBB – Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona 

Parc de recerca gestionat per la UPC, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona,  

que concentra set centres d’investigació científica. El web disposa d’una secció on publica les 

ofertes de treball vigents, informació sobre convocatòria de beques, així com possibilita 

l’enviament de la candidatura.  

http://www.prbb.org/ca/ciencia#carrera 
 

PRUAB – Parc de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Parc de recerca que, des del web mostra els projectes que s’hi desenvolupen, les empreses 

que hi treballen i, tant mateix, disposa d’un espai on publiquen les ofertes de feina.  

http://www.uab.cat/web/coneix-el-parc/ofertes-de-treball-

1345672496721.html?utm_content=buffer61747&utm_medium=social&utm_source=twitter.c

om&utm_campaign=buffer  

 

 

 

c) Directoris d’empreses i entitats: 

 

Asociación Española de Bioempresas 

Plataforma de trobada i promoció de les organitzacions interessades en el desenvolupament 

biotecnològic. Entre altres serveis ofereix la possibilitat d’ampliar i potenciar la xarxa de 

contactes, organitzant diferents esdeveniments pels seus associats, i, també disposa una 

borsa de treball on s’hi poden consultar les vacants de les empreses membres. 

http://www.asebio.com/es/bolsa_de_empleo.cfm 

 

Catalonia Bio 

Associació d'empreses de l'àmbit de les ciències de la vida i la salut de Catalunya que promou 

un clúster estratègic i innovador. Conté un espai de publicació d’ofertes de les empreses 

sòcies.  

http://www.cataloniabio.org/ca/mercat-laboral 

 

EUROPABIO -  European Association of Bioindustries 

Associació Europea de Bioindústries. Es pot trobar un directori d’abast europeu de les 

empreses associades. 

http://www.europabio.org/members 

 

Farma Industria 

Associació estatal de la indústria farmacèutica. Entre altra informació d’interès, disposa d’un 

llistat dels laboratoris associats amb enllaç directe als seus webs. 

http://www.farmaindustria.es/web/asociados/ 

 

IASP - International Association of Science Parks 

Associació Internacional de Parcs Científics. Al web es troba un llistat d’empreses que es pot 

filtrar per països o per sector. 

http://www.iasp.ws/  

 

 

 

 

 

 

http://www.pcb.ub.edu/portal/ca/el-pcb#borsa-treball-beques
http://www.prbb.org/ca/ciencia#carrera
http://www.uab.cat/web/coneix-el-parc/ofertes-de-treball-1345672496721.html?utm_content=buffer61747&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.uab.cat/web/coneix-el-parc/ofertes-de-treball-1345672496721.html?utm_content=buffer61747&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.uab.cat/web/coneix-el-parc/ofertes-de-treball-1345672496721.html?utm_content=buffer61747&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.asebio.com/es/bolsa_de_empleo.cfm
http://www.cataloniabio.org/ca/mercat-laboral
http://www.europabio.org/members
http://www.farmaindustria.es/web/asociados/
http://www.iasp.ws/
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Portalfarma.com – Organización Farmacéutica Colegial 

Directori de farmàcies, laboratoris, distribuïdors, etc. del Portal de la Organización 

Farmacéutica Colegial. Disponible borsa de treball al web. 

http://www.portalfarma.com/home.nsf 

 

PTV – Parc Tecnològic del Vallès 

En el web d’aquest centre d'empreses de noves tecnologies, entre d’altra informació, es troba 

un directori d’empreses que permet filtrar per sector. 

http://www.ptv.es/  

 

 

 

 

Una bona manera d’aportar informació extra i proporcionar valor afegit i diferencial a la 

teva candidatura, és adjuntar un portafoli digital al teu cv, que mostri un recull dels 

principals treballs i projectes de recerca o investigació en  què has participat. 

 
 

http://www.portalfarma.com/home.nsf
http://www.ptv.es/
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04. Col·legis i associacions 

professionals 

Els col·legis i associacions d’empreses i professionals del sector ofereixen serveis d’informació 

i orientació i molt sovint també borses de treball. 

 

 

a) Col·legis professionals: 

 

Col·legi de Biòlegs de Catalunya 

Ofereix serveis propis d’un col·legi professional als seus associats, així com informació 

d’actualitat i d’activitats. 

http://cbiolegs.cat/el-collegi/ 

 

COMB - Col·legi Oficial de Metges de Barcelona 

Des del web es dóna accés a la borsa de treball, entre altres serveis que s’ofereixen propis d’un 

col·legi professional. També conté informació d’actualitat i d’esdeveniments. 

http://www.comb.cat/home.aspx   

 

 

 

 

 

b) Universitats i informacions relacionades: 

 

IBUB – Institut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona 

Institut de recerca biomèdica bàsica de la Universitat de Barcelona. Des de la pàgina d’inici de 

la universitat, també es pot accedir a l’oferta formativa de graus, màsters i postgraus en 

Biomedicina i Biotecnologia. 

http://www.ub.edu/web/ub/ca/recerca_innovacio/recerca_a_la_UB/instituts/institutspropis/i

bub.html   

 

IQS – Institut Químic de Sarrià 

En el seu web s’hi troba tota l’oferta formativa de graus i màsters. 

http://www.iqs.edu/ca/  

 

TecnoCampus Mataró-Maresme 

Dins del web del parc científic i de la innovació de Mataró, s’hi troba informació sobre estudis 

universitaris i disposa d’una secció de pràctiques per a estudiants. 

http://www.tecnocampus.cat/  

 

UAB – Universitat Autònoma de Barcelona 

El web conté informació de màsters i postgraus en Biociències, així com de doctorats.  

http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus-1345663347033.html  

La biotecnologia i la biomedicina són especialitats altament vinculades a la innovació i la 

recerca. Els organismes oficials i les associacions són clau en aquest ecosistema, ja que 

aporten molta informació sobre l’actualitat dels projectes de recerca, la difonen en la 

seva agenda d’esdeveniments i en alguns casos, donen accés al llistat de col·laboradors 

i empreses associades. 

http://cbiolegs.cat/el-collegi/
http://www.comb.cat/home.aspx
http://www.ub.edu/web/ub/ca/recerca_innovacio/recerca_a_la_UB/instituts/institutspropis/ibub.html
http://www.ub.edu/web/ub/ca/recerca_innovacio/recerca_a_la_UB/instituts/institutspropis/ibub.html
http://www.iqs.edu/ca/
http://www.tecnocampus.cat/
http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus-1345663347033.html
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UPC – Universitat Politècnica de Catalunya 

Accés a l’oferta de màsters, postgraus i doctorats en Ciències i Tecnologies de la Salut 

http://www.upc.edu/  

 

UPF - Universitat Pompeu Fabra 

Disposa d’informació sobre màsters, postgraus i doctorats en ciències de la salut. 

http://www.upf.edu/ 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

c) Entitats amb borsa de treball i convocatòries: 

 

AEFI - Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria 

Des del web es pot consultar les ofertes de feina en l’àrea de ciències de la salut. Cal donar-se 

d’alta com a soci. 

http://www.aefibolsadetrabajo.org/  

 

CIBER – Centros de Investigación Biomédica en Red 

L’ Instituto de Salud Carlos III, adscrit al Ministerio de Economía y Competitvidad i al Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad  financia, gestiona i executa la investigació 

biomèdica a Espanya, a través d’una xarxa de centres d’investigació. Al web es pot trobar la 

secció d’ofertes dels diversos centres i també, un apartat de beques i convocatòries. 

http://www.ciberisciii.es/empleo  

 

CSIC - Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

Institució pública dedicada a la investigació a España, adscrita al Ministerio de Economía y 

Competitividad. Entre d’altra informació d’interès, en el web es troba una secció de borsa de 

treball. 

https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/bolsa-de-trabajo 

 

Esame 

Entitat que ofereix cursos de formació per a la capacitació dels professionals de l’àrea de la 

Salut i Medicina-Farmacèutica. Disposa de borsa de treball i de beques per a la formació. 

http://www.esame.org/ 

 

OMS - Organització Mundial de la Salut 

El web conté un espai amb les vacants disponibles, bé en oficines, bé en països on 

desenvolupa programes i projectes en relació als sistemes de salut pública i a la investigació, 

tractament i prevenció de malalties.  

http://www.who.int/employment/es/  

 

SEBIOT - Sociedad Española de Biotecnología 

Entitat que actua com a sucursal a Espanya de l’ European Federation of Biotechnology (EFB) i, 

que  promou investigacions científiques. A la secció d’”Empleo” del web es poden consultar les 

ofertes de feina i beques, d’abast estatal. 

http://www.sebiot.org  

Per evitar que el CV quedi massa extens, esmenta a l’apartat de formació els estudis 

de màster i/o postgrau que hagis cursat i utilitza el portafoli per detallar, per exemple, 

els treballs finals realitzats per aquests estudis. 

http://www.upc.edu/
http://www.upf.edu/
http://www.ciberisciii.es/empleo
https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/bolsa-de-trabajo
http://www.esame.org/
http://www.sebiot.org/
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d) Altres recursos d’interès 

 

22@ Barcelona 

Entre molts altres serveis i informació d’interès, aquest web ofereix un llistat d’empreses 

situades al districte. Es pot filtrar per “Tecnologies Mèdiques” 

http://www.22barcelona.com/    

 

BSP - Barcelona Synchrotron Park 

Parc tecnològic que acull empreses estrangeres. En el seu  web s’hi troba informació 

relacionada amb els sectors d’activitat d’aquestes empreses. 

http://www.barcelonasynchrotronpark.com//index.php?id=1&idioma=CA  

 

Biospace 

Web que proporciona informació de companyies nord-americanes especialitzades per sector, 

així com un apartat d’ofertes de feina localitzades en aquell país.  

http://www.biospace.com/jobs/search-results.aspx  

 

Blog de l’Observatori de la Recerca de l’Institut d’Estudis Catalans (OR-IEC) 

Aquest blog té per objectiu difondre i analitzar la informació disponible al portal web 

MERIDIÀ (Mesurament de la Recerca, el Desenvolupament i la Innovació), i establir un canal de 

comunicació amb la comunitat científica del territori català. 

http://meridia.iec.cat/  

 

CORDIS – Servicio de Investigación Comunitario sobre Investigación y Desarrollo 

Portal públic de la Comissió Europea que difon informació sobre tots els projectes 

d’investigació finançats per la UE. 

http://cordis.europa.eu/home_es.html 

 

CREB - Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica 

Centre d’investigació que aporta solucions a les necessitats tecnològiques i de formació clínica 

i industrial, en l’àmbit de la enginyeria biomèdica. El seu web conté informació de projectes de 

la Universitat Politècnica, entre altra informació d’interès, com jornades i esdeveniments. 

http://www.creb.upc.es/ca/ 

 

ESADE CREAPOLIS 

Esade impulsa, dins del seu campus universitari Barcelona-Sant Cugat, el parc de la 

creativitat. En el seu web es pot trobar articles d’interès relacionats amb la biotecnologia.  

http://sn.esadecreapolis.com/index.php  

 

European Federation of Biotechnology (EFB) 

En el web d’aquesta federació de associacions i empreses de la biotecnologia, es pot trobar 

informació sobre esdeveniments, activitats i publicacions. A l’apartat de “EFB Members” hi ha 

disponible un directori de professionals del sector. També dels organismes i empreses que 

configuren la federació, amb accessos directes als seus webs. 

http://www.efb-central.org/ 

 

Icrea - Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats 

Disponible al web una secció de convocatòria d’ocupació de l’organisme. 

https://www.icrea.cat/ca/convocatories 

 

XPcat - Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya 

Agrupació de grans espais de producció, transferència, difusió i ús del coneixement i actua de 

punt de contacte entre la comunitat investigadora i la innovadora. Al web es troba informació 

de cadascun d’aquests parcs i centres, així com les empreses que hi treballen en ells. 

http://www.xpcat.net/parcs.php?idm=1&pagina=2&subpagina=1 

http://www.22barcelona.com/
http://www.barcelonasynchrotronpark.com/index.php?id=1&idioma=CA
http://www.biospace.com/jobs/search-results.aspx
http://meridia.iec.cat/
http://cordis.europa.eu/home_es.html
http://sn.esadecreapolis.com/index.php
https://www.icrea.cat/ca/convocatories
http://www.xpcat.net/parcs.php?idm=1&pagina=2&subpagina=1
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Consell 

 

06. Networking 

Espais i plataformes on podràs trobar altres professionals del sector, empreses i entitats que 

lideren i dinamitzen el sector.  

 

 

Grups temàtics com: 

 

 ASBTEC - Associació de Biotecnòlegs de Catalunya 

https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=3553683&trk=anet_ug_hm 

 

 Biomedical Engineering 

https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=1787393&trk=anet_ug_hm 

 

 Biomedical Engineer Jobs 

https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=2091299&trk=anet_ug_hm 

 

 PRBB – Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona 

https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=2299941&trk=anet_ug_hm 

 

 Synchrotron Alba (Perfil Empresa) 

https://www.linkedin.com/company/cells?trk=top_nav_home 

 

 Technology Transfer – Valorisation 

https://www.linkedin.com/grps/Technology-Transfer-Valorisation-

36351?split_page=38 

 

 CSIC – Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

https://es.linkedin.com/grps/CSIC-Consejo-Superior-Investigaciones-

Cient%C3%ADficas-2199244/about? 

 

 myBIO Community – Biotechnology connections 

https://es.linkedin.com/grps/myBIO-Community-Biotechnology-connections-

35214/about? 

 

 

 

Utilitza l’oportunitat de fer networking a través de les xarxes socials professionals, però 

també pensa en ampliar els teus contactes a través de la universitat on vas graduar-te 

i/o on vas cursar algun màster o postgrau. La majoria d’universitats estan adscrites a 

algun parc científic i/o projectes d’investigació i innovació en centres de recerca 

capdavanters, per tant, són una font valuosa de potencials contactes. 

 

https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=3553683&trk=anet_ug_hm
https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=1787393&trk=anet_ug_hm
https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=2091299&trk=anet_ug_hm
https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=2299941&trk=anet_ug_hm
https://www.linkedin.com/company/cells?trk=top_nav_home
https://www.linkedin.com/grps/Technology-Transfer-Valorisation-36351?split_page=38
https://www.linkedin.com/grps/Technology-Transfer-Valorisation-36351?split_page=38
https://es.linkedin.com/grps/CSIC-Consejo-Superior-Investigaciones-Cient%C3%ADficas-2199244/about?
https://es.linkedin.com/grps/CSIC-Consejo-Superior-Investigaciones-Cient%C3%ADficas-2199244/about?
https://es.linkedin.com/grps/myBIO-Community-Biotechnology-connections-35214/about?
https://es.linkedin.com/grps/myBIO-Community-Biotechnology-connections-35214/about?
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onsell  

 

07. Jornades i esdeveniments 

Esdeveniments i activitats més importants del sector. 

 

Per estar al dia dels principals esdeveniments del sector que tenen lloc a la ciutat de Barcelona 

seguiu el perfil de twitter @barcelonactiva  

 

 

a) Esdeveniments internacionals: 

 

Biotechnology Industry Organization 

En el seu web es troba tota la informació relativa a jornades, congressos i fires. 

https://www.bio.org/events  

 

EDB Group 

Informació sobre l’agenda de propers esdeveniments clau en el sector de la biotecnologia i de 

la biomedicina, a nivell mundial. 

http://www.ebdgroup.com/ebd/conferences  

 

 

b) Esdeveniments estatals: 

 

BIOSPAIN 

Al web de l’Asociación Española de Bioempresas, es troba informació de propers 

esdeveniments rellevants pel sector de la biotecnologia. 

http://www.asebio.com/es/eventos.cfm  

 

Sociedad Española de Farmacología 

Al web s’hi troba informació sobre congressos estatals i internacionals, relacionats amb la 

investigació en l’àmbit farmacològic. 

http://www.socesfar.com  

 

 

 

 

Pots trobar més informació del sector a l'apartat Canals de recerca de feina dins de l’àrea 

Eines del web de Barcelona Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe elaborat per www.impento.es  
 

https://twitter.com/barcelonactiva
https://www.bio.org/events
http://www.ebdgroup.com/ebd/conferences
http://www.socesfar.com/
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/eines/canals_recerca_feina/index.jsp
http://www.impento.es/


 

 

 

 

 

 

Descobreix  

tot el que 

Barcelona 

Activa  

t’ofereix 

 

 

 

 

Acompanyament durant  
tot el procés de recerca  
de feina  

bcn.cat/treball 

Suport per posar en marxa la 
teva idea de negoci 

bcn.cat/emprenedoria 

 

 

 

Formació tecnològica i gratuïta 
per a les persones en recerca 
de feina, emprenedors, 
empreses... 

bcn.cat/cibernarium 

Impuls a les empreses per 
ser més competitives 

bcn.cat/empresa 

http://w27.bcn.cat/porta22/cat/
http://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/
http://w144.bcn.cat/cibernarium/cat/index.do
http://empresa.barcelonactiva.cat/empresa/cat/

