
 

OFERTA PROJECT MANAGER 

 

VOLS SER PROTAGONISTA DE LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA I LA NOVA BIOECONOMIA CIRCULAR A 

CATALUNYA? SI T’APASSIONEN ELS REPTES I BUSQUES UN ENTORN DE TREBALL INNOVADOR I AMB 

CONTANT EVOLUCIÓ, AQUEST ÉS EL TEU ESPAI! 

 

El Clúster de la Bioenergia de Catalunya és una associació sense ànim de lucre que representa el sector 

professional de la bioenergia a Catalunya i té com a objectiu el foment d’un ús sostenible de la bioenergia  

a Catalunya. El Clúster integra els principals membres de tota la cadena de valor de la bioenergia a 

Catalunya,  amb la finalitat de millorar la competitivitat del sector i la millora del medi ambient i el 

benestar de la societat. En l’actualitat, el Clúster de la Bioenergia, amb seu a Manresa, ja ha esdevingut el 

Clúster més gran de bioenergia del Sud d’Europa i actualment ja agrupa gairebé 70 empreses i entitats 

referents de la bioenergia a Catalunya, tant del sector públic, del sector privat com del tercer sector.  

Perfil professional  

- Persona proactiva i autònoma, amb esperit col·laborador i passió per la sostenibilitat i les 

energies renovables.  

- Nivell alt d’anglès, català i castellà ( oral i escrit). 

- Coneixement i experiència en el sector agrícola, forestal i de les energies renovables. 

- Experiència en gestió de projectes europeus de recerca i innovació ( mínim dos anys) i 

comunicació amb la CE. 

- Capacitats i experiència en l’àmbit comercial, comunicació i màrqueting digital.  

- Formació acadèmica: Estudis superiors relacionats amb el medi ambient i l’energia; Ciències 

Ambientals, Biologia, Enginyeria Industrial, etc. 

- Disponibilitat per viatjar per Europa. 

Funcions i responsabilitats  

- Coordinació i execució de projectes col·laboratius ( europeus i nacionals), incloent el seguiment 

tècnic i la justificació tècnica i econòmica.  

- Creació de nous projectes per impulsar l’entitat i la millora de la competitivitat de les empreses. 

Presentació de sol·licituds de finançament de projectes tant a nivell nacional com a nivell 

internacional. 

- Gestionar l’àrea de comunicació i màrqueting de l’entitat. 

Condicions salarials 

- Segons vàlua (27.000€ - 30.000€ brut/anual). Horari flexible. Incorporació immediata.  

Lloc de treball: Manresa 

 

Si creus que ets la persona que estem buscant envia’ns el teu currículum a 

info@clusterbioenergia.cat 

mailto:info@clusterbioenergia.cat

