
 

 

                                                                                                                                                                      

 

 

OFERTA D’OCUPACIÓ: 1 plaça de Project Manager (20 hores setmanals)  
 

Entitat oferent: 

Clúster Salut Mental Catalunya. 

 

El CSMC  és una associació sense ànim de lucre que aglutina a més d´una cinquantena d´empreses, hospitals, 

entitats, universitats i centres de transferència dins el sector i té per objectiu impulsar la generació de recursos 

aplicats al desenvolupament de les neurociències i la  salut mental i  en tots els àmbits, a través de la millora de la 

competitivitat de les empreses i els professionals, la innovació, la col·laboració interdisciplinar i la 

internacionalització 

La raó de ser del Clúster Salut Mental Catalunya és promoure el desenvolupament de la investigació, la 

transferència de coneixement, i la creació de sinergies necessàries per poder oferir el millor suport bio-psico-social 

a les persones que pateixen malalties mentals i a les seves famílies. 

www.clustersalutmental.cat 

 

Descripció del lloc de treball: 

Busquem a una persona compromesa flexible, apassionada per la innovació i pel treball ben fet, que com a Project 

Manager vulgui desenvolupar-se professionalment en el camp de les Neurociències i la Salut Mental dins d’un 

clúster de referencia, format per més de 50 socis: hospitals, centres d’I+D i empreses, dedicat a la innovació. 

Responsabilitats del lloc de treball:  

- En col·laboració amb l’equip del clúster, participarà en l’impuls de projectes nacionals i europeus. Aquesta 

tasca el permetrà conèixer en profunditat l’ecosistema neurociències i salut mental a nivell nacional i 

europeu. 

- Impulsar la organització de workshops, webinars i reports orientats a promoure la innovació clínica i 

tecnològica. 

- Participar en la creació d’accions innovadores que ajudin a potenciar la competitivitat de les empreses i 

entitats sòcies del clúster. 

-  

Requisits: 

 Formació universitària contemplant varis possibles perfils: 

o Diplomatura en Empresarials o Llic. en Administració i Direcció d’Empresas 

o Llicenciatura o Grau en Salut o Ciències de la Vida. 

o Màsters en Neuroscience 

 Esperit emprenedor: alta pro activitat, autonomia i gran orientació a l’acció. 

 Passió pel treball ben fet. 

 Creativitat: capacitat de crear nous serveis pels socis del clúster. 

 Motivació i facilitat pel treball en equip i actitud sociable. 

 Flexibilitat per moure’s en entorns innovadors de continu canvi. 

 Habilitats de comunicació per presentar en públic. 

 Nivell d’angles avançat. Fluïdesa en conversa.  

 Mínim un any d’experiència en gestió de projectes.  

 Ús d’ofimàtica avançada 

 

Es valorarà:  

 Coneixement i experiència en gestió de projectes dins dels programes I+D+i nacionals i/o europeus. 

Redacció de projectes, memòries i justificacions. 

 Experiència en organització d’events, àrees de marketing o vendes. 

 Bon nivell de francès.  

 Experiència, coneixement del Sector Salut. 

 

http://www.clustersalutmental.cat/


 

 

 

 

Condicions contractuals: 

Incorporació immediata, lloc de treball: Sant Boi de Llobregat, Palau de Marianao. 

 

 

 Mitja jornada matins.  

 Retribució salarial en conveni i plus en funció de l'experiència.  

 Contracte temporal de 3 mesos amb possibilitat de renovació. 

 

Enviar CV acompanyat de carta de motivació a: secretariat@clustersalutmental.com 

 

mailto:secretariat@clustersalutmental.com

