BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA
http://www.biospace.com/

BioSpace és una de les webs més reconegudes en recursos i
informació sobre la indústria de Ciències de la Vida.
Eurobiojobs.org Portal d'Ocupació Europeu sobre l'àmbit de

http://eurobiojobs.org.ipaddress.
com/

http://www.pmfarma.es/

http://www.irta.es

http://www.ibmb.csic.es/

https://www.udg.edu/ca/instituts/
intea

http://www.prbb.org

http://www.biocat.cat

http://cataloniabio.org/?lang=es

Biotecnologia, en el qual podeu trobar ofertes de totes les
categories. Podeu introduir el vostre perfil o respondre a ofertes
concretes. Inici - Salut de la Dona Tot això ens porta a dues regles
bàsiques a seguir en el maquillatge seleccionar: 1. Colors, tons,
tons i qualitats de maquillatge ha de ser compatible amb la seva
pròpia coloració de la pell i el contorn facial.
PmFarma Portal de l'àmbit farmacèutic que compta amb borsa de
treball amb ofertes del sector de Ciències de la vida.Inclou també
articles, fòrums,informació sobre investigació farmacèutica,
directori d'empreses, etc.
L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries és una
empresa pública de la Generalitat de Catalunya que té com a
objectius generals impulsar la recerca i el desenvolupament
tecnològic dins de l'àmbit agroalimentari. Anant a l’Inici hi ha un
apartat de “Treballar a l’Irta” on podem veure totes les ofertes
operativesi com hi podem accedir.
Centre del CSIC (Consell Superior d'Investigacions Científiques),
reconegut a nivell mundial, que investiga en el camp de la regulació
genètica en organismes superiors, especialment insectes i plantes,
però també llevats. Entre d'altres, determinen l’estructura
tridimensional de proteïnes.
Institut universitari d'investigació de l'Universitat de Girona (UdG)
que té com a objectius prioritaris: la investigació, desenvolupament
i transferència de tecnologies de producció de matèries primeres
per a la indústria alimentària i de transformació... Podem veure els
projectes que desenvolupen i tenim un correu electrònic de
contacte.
Infraestructura científica europea, iniciativa de la Generalitat de
Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i l'Universitat Pompeu Fabra
(UPF).Hi ha un apartat on podem veure les ofertes de treball i ens
dirigeix a la webdel centre que gestiona l’oferta.
Organització impulsada per la Generalitat i formada per empreses i
institucions públiques de recerca que dinamitza la biotecnologia i la
biomedicina a Catalunya. Podem veure ofertes per ells mateixos i
també d’altres entitats, també disposa d’enllaços a altres borses de
treball del sector
Associació Catalana d'Empreses Biotecnològiques, es va crear a
començaments de març de 2006 com una patronal del sector
biotecnològic amb l'objectiu d'ajudar les noves empreses que
neixen al sector i afavorir la consolidació, el creixement i la
internacionalització de les ja existents. Té un apartat de Borsa de
treball.
Parc Científic de Barcelona Espai de trobada entre Universitat,

http://www.pcb.ub.edu/portal/ca

empresa i societat que té com a finalitat potenciar la innovació,
principalment en ciències de la vida. Disposa de borsa de treball.

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

Plataforma de trobada i promoció de les organitzacions
interessades en el desenvolupament biotecnològic.
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http://www.esame.org/

Esame Fundació per a la formació i capacitació dels professionales
de l’àrea de la Salut i Medicina-Farmacèutica. Dispone de borsa de
treball i de beques per a la formació.

http://www.csic.es/

Pàgina amb les ofertes i oposicions d’aquest òrgan. Podem veure
totes les convocatòries a nivell nacional.

http://www.idibaps.org/

L’ IDIBAPS està integrat per quatre entitats per tald’aconseguir la
millora en la recerca Biomèdica. Hi podem trobar Ofertes de feina,
convocatòries a premis i a ajuts.

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

El “Instituto de diagnóstico ambiental y estudios del agua” publica a
la seva web l’oferta de beques i de feina adreçades a diplomats o
estudiants en qualsevol de les seves línies d’investigació. Any 2010

http://www.iqac.csic.es/

http://www.iciq.es/

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

https://www.imim.es/ofertestreball/

http://www.adinte.com/

El “Instituto de química avanzada de Cataluña” ofereix a la seva
pàgina web una apartat de beques i ofertes de feina per qualsevol
dels seus departaments:
Publica a la seva plana web ofertes d’investigació pre i
postdoctorals així com de suport tècnic.
Permet consultar las seves vacants a la seva web institucional, així
com registrar el nostre CV a la seva base de dades per futures
oportunitats laborals.
Organisme públic dedicat a la recerca científica en el camp de la
Biomedicina i de les Ciències de la Salut, disposa d’una Fundació
que gestiona els recursos de recerca de l’IMAS (Institut Municipal
d’Assistència Sanitària).
Directori d’empreses i productes químics de la “Federación
Empresarial de la Industria Química Española”.

http://www.anuariacicsa.com/

Directori d’empreses que proporciona informació actualitzada de
les principals empreses de Catalunya, de lapetita i mitjana
empresa, així com d’exportadors catalans.

http://www.elconsorci.net/aspx/q
ue_es_consorci.aspx

Directori d’empreses ubicades a la Zona Franca de Barcelona.
També té un apartat de “treballa amb nosaltres”: titulats/des,
personal administratiu, personal tècnic especialista.

http://www.kompass.es/

Directori d’empreses d’Espanya que es pot cercar per diferents
sectorsd’activitat, en aquest cas hi ha I+D que es subdivideix en
empreses d’investigació mèdica farmacèutica, de nous
productes....

http://www.tecnociencia.es/fecyt/
public/index.jsp

Cercador d’empreses i associacions empresarials de la Fundación
Española para la Ciència y la Tecnologia del Portal Tecnociència.

http://www.portalfarma.com/hom
e.nsf

Directori de farmàcies, laboratoris, distribuïdors, etc. del Portal de
la Organización Farmaceútica Colegial. Empreses de Consultoria
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https://scientificsearch.com/candidatos/

http://www.ey.com/

http://www.innotalentum.com/

http://www.michaelpage.es/

http://www.upc.edu/webaaupc/in
dex.php

Consultoria especialitzada en perfils relacionats amb la ciència i la
tecnologia. Podem consultar ofertes i inscriure’ns.
Consultora especialitzada en diferents sectors, entre els que es
troba el de Biotecnologia. Degut a ser un sector en plena Innovació
aquesta consultora de prestigi proporciona assessorament sobre la
gestió dels projectes. Disposa d’un apartat de “Treballa amb
nosaltres” on podeu omplir un formulari molt detallat i enviarlo
com a CV, té un apartat específic per pràctiques.
Projecte innovador de consultoria que es centra en la detecció i
captació del talent científic-tecnològic. A la seva pàgina web pots
consultar les ofertes de feina que ofereixen. NETWORKING Activa
la teva xarxa de contactes professionals assistint a alguna de les
fires del teu sector i / o formant partd'alguna comunitat virtual.
Michael Page Healthcare es la última divisió creada per respondre
a les demandes del mercat en quant a selecció tant de perfils
sanitaris com dela indústria farmacèutica i d’investigació.
L’Associació d’Amics de la Universitat Politècnica de Catalunya
gestiona ofertes exclusives per als seus socis i d’altres obertes a
qualsevol candidat que compleixi el perfil sol·licitat.

http://www.ub.edu/feinaub/

El Servei d’Inserció i Orientació Laboral de la Universitat de
Barcelona disposa d’una borsa de treball per als seus estudiants o
graduats, així com informació sobre beques, interinatges i
oposicions. Any 2010 /Pàg .9

http://www.uab.cat/web/inici1248934939395.html

La Universitat Autònoma de Barcelona ofereix als seus alumnes i
anticsalumnes una borsa de treball i pràctiques.

https://www.upf.edu/carreresprofessionals/

La Universitat Pompeu Fabra disposa d’una Oficina d’Inserció
Laboral per als seus alumnes i antics alumnes. També disposa de
Centres de Recerca, amb els que col·labora o en forma part.

http://www.iqs.url.es/

http://www.aiqs.es/

http://www.esade.edu/web/esp/a
bout-esade/why/careers

http://www.eada.edu/

http://www.aefi.org

L’Institut Químic de Sarrià vinculat a la Universitat Ramon Llull té
un servei de borsa de treball i pràctiques per als seus estudiants de
enginyeries, diplomatures, llicenciatures, doctorats, màsters i
postgraus.
L’Associació de Químics i Enginyers de l’Institut Químic de Sarrià
gestiona les ofertes de perfil sènior de l’IQS adreçades als seus
membres associats. D’escoles de negoci
ESADE dóna l’oportunitat als seus estudiants i antics alumnes
d’accedir a ofertes de treball i pràctiques en empreses mitjançant el
seu servei de carreres professionals.
Amb el seu servei de carreres professionals dóna l’oportunitat als
seus estudiants i antics alumnes d’accedir a ofertes de treball, de
pràctiques i de projectes. Any 2010 /Pàg .10 D’associacions
professionals
La “Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria” compta
amb una borsa de treball on-line.
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http://rseq.org/

La Real Sociedad Española de Química publica a la seva pàgina
web ofertes de feina i beques de tot el territori espanyol.

http://scqhistoric.iec.cat/scq/taul
er/oferteslaborals.html

La Societat Catalana de Química publica al seu tauler d’anuncis
ofertes laborals de tota mena.

http://www.quimics.cat/cat/borsa
.php

El Col·legi de Químics de Catalunya disposa d’una amplia borsa
det reball amb les dades de gairebé la totalitat dels seus membres.

http://www.cofb.net/html/inicio/in
dex_cat.jsp

La borsa de treball del Col·legi de Farmacèutics de la província de
Barcelona està adreçada als col·legiats de qualsevol col·legi oficial
de farmacèutics de l’estat Espanyol. D’empreses del sector

http://www.basf.es/ecp1/Empleo
/Jobs_Career

www.nbt.es/

http://www3.syngenta.com/count
ry/es/sp/Paginas/home.aspx

http://www.monsanto.es/contctenos/cont-ctenos

http://www.oryzon.com

http://www.almirall.com/webcorp
2/cda/index.jsp

http://www.amgen.es

Indústria petroquímica multinacional, disposa d’una important àrea
d’investigació i desenvolupament. Dintre de la pàgina web de Basf
Espanya hi ha un apartat de Feina en el que podem consultar les
ofertes de feina que tenen a Espanya i també en oficines
internacionals. Ens donen un correu electrònic de contacte per
enviar el nostre currículum. Any 2010 /
Newbiotechnic, és una una spin-off de les Universitats de
Salamanca i Sevilla, fundada el gener de 1999 i dedicada a la
Investigació Científica, a Desenvolupament Tecnològic i a
Innovació (I+D+i) Biotecnològica amb especial aplicació al sector
agrícola, alimentari i industrial. Tenen un apartat a la web, dintre de
Recursos de “Treballa amb nosaltres” on ens permeten adjuntar
el nostre currículum.
El Grupo Syngenta és un dels primers proveïdors de productes i
solucions innovadores per als agricultors i la cadena alimentària i
és compromesa amb l'agricultura sostenible a través de la seva
investigació i tecnologia. Disposa de borsa de treball, per
consultar ofertes i ens podem inscriure a les que ens interessi
adjuntant el nostre currículum.
Representació a Espanya de la potent empresa internacional que
opera principalment en l'àmbit de l'alimentació. Comercialitza
llavors transgèniques i tecnologia biotecnològica. A l’apartat de
“Contactenos”, trobareu les oportunitats de treball i podem enviar
el nostre currículum o bé omplir un formulari.
Companyia de genòmica funcional. Va ser creada l'any 2001 com
un spin-off del Centre Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)
i de l'Universitat de Barcelona. En l’apartat de “Treballa amb
nosaltres”podem veure les seves ofertes i enviar el nostre
currículum per mail.
Almirall Prodesfarma és la primera multinacional farmacèutica
espanyola i una sòlida companyia farmacèutica internacional, en la
qual s'investiguen, desenvolupen i comercialitzen fàrmacs d'R + D
propi i de llicència. Té borsa de treball pròpia en “Trabajar con
nosotros”, podem veure les ofertes que tenen i inscriure'ns en les
que ens interessi. Any 2010
Líder multinacional en el camp de la biotecnologia, es va instal.lar a
Barcelona el 1990. Compta amb diferents departaments, que
cobreixen la comercialització de fàrmacs i s'integren en la
investigació clínica del nostre país, participant activament en el
desenvolupament de nous productes, mitjançant la investigació
dels gens. En l'apartat de “Trabaja con nosotros” podem
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consultar les ofertes i donar-nos d'alta a la seva borsa de treball.

https://www.sanofi.es/es/trabajacon-nosotros

http://www.erabiotech.com

http://www.esteve.es/EsteveFro
nt/CargarPagina.do?pagina=est
_trabajar_oportunidad.jsp&div=e
st&cm=443&lng=ca

Pertany al grup multinacional Aventis, i té experts en R+D, en
producció i en comercialització. Una part important de la
investigació es realitza a Espanya i està basada en la genètica i la
biotecnologia. Realitzen estudis en àrees pioneres de la medicina,
com la teràpia gènica en pacients amb càncer.
ERA Biotech és una companyia biotecnològica que sorgeix del
Consell d'Investigacions Científiques (CSIC)dedicada a la
investigació i desenvolupament d'eines per a la producció de
pèptids
Grup farmacèutic que té el seu origen el 1929 com a resultat de
l'activitat en R+D i aliances internacionals. A Espanya el grup està
format per tres companyies farmacèutiques, amb diferents línies de
productes: químicafina, productes dermatològics i cosmètics, salut
animal... La seu central del grup està a Barcelona. En aquest enllaç
trobareu un formulari per accedir a les seves ofertes.

http://www.vhir.org/portal1/

Borsa de treball de l’Institut de Recerca de Vall d’Hebron on podem
consultar les ofertes de feina i enviar el nostre currículum

http://www.boehringeringelheim.es/company_jobs_idx.
jsp

Empresa del sector farmacèutic amb dos plantes de producció a
Catalunya (química i farmacèutica) disposa d’una amplia borsa de
treball a nivell internacional.

http://www.grifols.com

http://careers.roche.com/wms/ro
che_es/index.php

https://career.bayer.es/es/

http://www.novartis.es/

http://www.pfizer.es/empleo/ofer
tas_empleo.html

http://www.agbar.es/esp/home.a
sp

A través de la web institucional de Grifols, empresa dedicada al
sector sanitari, podem adreçar el nostre CV al seu departament de
RRHH, així com consultar les vacants de les que disposen a la
actualitat.
A la web de Roche, podem consultar les seves oportunitats
professionals arreu de tot el món, tant a la seva divisió farma com a
la diagnòstica,cercant per lloc de feina, divisió, país i/o paraula
clau. A més ens podem registrar a la seva base de dades per rebre
ofertes futures.
Grup internacional que engloba les empreses més grans de la
indústria químico-farmacèutica.
A la plana web de Novartis, grup industrial químic-farmacèutic
orientat a la salut, l’agricultura i la nutrició, podem consultar les
seves vacants nacionals i internacionals.
Pfizer, empresa amb una divisió farmacèutica i una altra de salut
animal,ens permet consultar a la seva web les vacants disponibles
per unitat de negoci, així incorporar el nostre CV a la seva base de
dades. D’empreses d’altres sectors que tenen borsa de treball
Holding constituït per més de 150 empreses que treballa els àmbits
relacionats amb serveis a les col·lectivitats com el cicle integral
d’aigua i la salut. En aquesta pàgina hi trobem la seva borsa de
treball, en la que podem consultar ofertes de feina i també donarnos d’alta com a candidats. Any 2010
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http://www.henkel.es/cps/rde/xc
hg/henkel_ess/hs.xsl/92_ESS_H
TML.htm

http://aquas.gencat.cat/ca/

http://www.ciberisciii.es/

La filial hispano-portuguesa del Grup Henkel amb 4 plantes de
producció i distribució a Catalunya, publica a laseva web les ofertes
de treball i pràctiques de tots els seus centres.
L'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
(AQuAS) és una entitat de dret públic adscrita al Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya que actua al servei de les
polítiques públiques i està sotmesa a l'ordenament jurídic privat.
L'AQuAS té la missió de generar coneixement rellevant per
contribuir a la millorar de la qualitat, la seguretat i la sostenibilitat
del sistema de salut de Catalunya.
Ciber té com a objectiu impulsar la investigació de l’excel·lència en
Biomedicina i Ciències de la Salut que es realitza al Sistema
Nacional de Salud y en el Sistema de Ciencia y Tecnología, a
través de recursos interdisciplinars i multiinstitucionals. Ciber està
composta de 8 Árees especialitzades en grup de recerca
biomèdica. A l’apartat Empleo es troben ofertes relacionades amb
perfils mèdics, biotecnològics, psicosocials, o ciències
administratives de tot l’estat.

(Actualitzat 04/2020)
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