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BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA 

PORTALS ESPECIALITZATS 

Chemjobs 
www.chemjobs.net 

Portal especialitzat en el sector de les ciències. Trobem un cercador 

d’ofertes a nivell mundial.  

Euro PharmaJobs 
www.europharmajobs.com 

Portal especialitzat en sector farmacèutic. Permet fer cerca d’ofertes en el 

territori europeu. 

Euro Science Jobs 
www.eurosciencejobs.com 

Portal on podem trobar ofertes de feina relacionades amb la recerca 

científica arreu d’Europa. 

Naturejobs 
www.nature.com 

Portal específic d’ofertes de ciències. Permet fer cerques per ubicació. Abast 

mundial. 

PMFarma 
www.pmfarma.es 

Portal de l'àmbit farmacèutic que compta amb borsa de treball amb ofertes 

del sector de Ciències de la vida.  

 

ALTRES RECURSOS D’INTERÈS 

Institut de Biologia Molecular 
de Barcelona 

www.ibmb.csic.es 

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. 

Disposa d’un apartat amb ofertes de feina 

Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentàries  

IRTA 
www.irta.es 

Empresa pública de la Generalitat de Catalunya que té com a objectiu 

general impulsar la recerca i el desenvolupament tecnològic dins de l'àmbit 

agroalimentari. Anant a l’Inici hi ha un apartat de “Feina” on podem veure 

totes les ofertes operatives. 

Institut d'Investigacions 
Biomèdiques August Pi 

Sunyer (IDIBAPS) 
www.clinicbarcelona.org/  

L’ IDIBAPS està integrat per quatre entitats per tal d’aconseguir la millora en 

la recerca Biomèdica. Hi podem trobar Ofertes de feina, convocatòries a 

premis i a ajuts. 

Institut Hospital del Mar 
d’Investigacions Mèdiques 

www.imim.es  

Organisme públic dedicat a la recerca científica en el camp de la Biomedicina 
i de les Ciències de la Salut, disposa de l’apartat “Treballa amb nosaltres”. 

Parc Científic de Barcelona 
www.pcb.ub.edu 

Espai de trobada entre Universitat, empresa i societat que té com a finalitat 

potenciar la innovació, principalment en ciències de la vida.  

Disposa de borsa de treball  

Parc Recerca Biomèdica de 
Barcelona 

www.prbb.org 

Infraestructura científica europea, iniciativa de la Generalitat de Catalunya, 

l'Ajuntament de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra (UPF). 

Hi ha un apartat on podem veure les ofertes de treball i ens dirigeix a la 

web del centre que gestiona l’oferta. 

Biocat 
www.biocat.cat 

Organització impulsada per la Generalitat i formada per empreses i 

institucions públiques de recerca que dinamitza la biotecnologia i la 

biomedicina a Catalunya. A la web podem trobar un apartat de “Borsa de 

Treball”, amb ofertes publicades per ells mateixos i també d’altres entitats. 

 

http://www.chemjobs.net/
http://www.europharmajobs.com/
http://www.eurosciencejobs.com/
http://www.nature.com/
http://www.pmfarma.es/
http://www.ibmb.csic.es/
http://www.irta.es/
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http://www.pcb.ub.edu/portal/ca
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http://www.biocat.cat/
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ALTRES RECURSOS D’INTERÈS 

CataloniaBio & HealthTec 
www.cataloniabioht.org 

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 d’Ofertes de treball. 

Institute for Advanced 
Chemistry of Catalonia 

www.iqac.csic.es 

Ofereix a la seva pàgina web una apartat de beques i ofertes de feina 

per qualsevol dels seus departaments. 

Institut Català d’Investigació 
Química 

www.iciq.es 

Publica a la seva plana web ofertes d’investigació pre i postdoctorals 

així com de suport tècnic. 

Asociación Española de 
Bioempresas 

www.asebio.com/es/index.cfm 

Plataforma de trobada i promoció de les organitzacions interessades 

en el desenvolupament biotecnològic. Disposa de borsa de treball. 

Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 

www.csic.es 

Pàgina amb les ofertes i oposicions d’aquest òrgan. Podem veure totes 

les convocatòries a nivell nacional. 

Institute of Enviromental 
Assessment and Water 

Research 
www.idaea.csic.es 

Publica a la web l’oferta de beques i de feina adreçades a diplomats o 

estudiants en qualsevol de les seves línies d’investigació. 

Uquifa Chemistry for better life 
www.uquifa.com/es 

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. 

BioSpace 
www.biospace.com 

És una de les webs més reconegudes en recursos i informació sobre la 

indústria de Ciències de la Vida. Disposa d’un apartat amb ofertes de 

feina a nord-amèrica. 
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