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PRESENTACIÓ

En aquest curs tornem a organitzar en el
Campus Diagonal Sud el segon Fòrum d’Empreses de l’àmbit farmacèutic-sanitari, amb
el suport del Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC), la Generalitat de Catalunya i del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social del Gobierno de España.
Recordeu que aquest és un esdeveniment
adreçat principalment als estudiants dels
darrers cursos del Grau de Farmàcia, als
quals es dona l’oportunitat de contactar directament amb el mon industrial farmacèutic
com a via per a la seva futura inserció laboral.
Tanmateix, el Fòrum incorpora un conjunt
d’activitats complementàries com poden ser
xerrades, presentacions i tallers, que donen
un valor afegit a l’exposició de les pròpies
empreses farmacèutiques.
Confio que, a l’igual que l’any passat, aquest
Fòrum sigui realment un trampolí dels nostres estudiants cap a la indústria farmacèutica, la qual se’n veurà també beneficiada.
2a edició
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És aquest sinergisme el que constitueix la
raó última de l’organització d’aquest segon
Fòrum d’Empreses de l’àmbit farmacèuticsanitari.

Jordi Camarasa
Degà de la Facultat de Farmàcia i Ciències
de l’Alimentació
Universitat de Barcelona
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ALUMNI UB
Alumni Universitat
de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes
582
08011 Barcelona

Contacte
Anaïs Illa
Tel. 934 020 981
bt.alumni@ub.edu

Presentació
Alumni Universitat de Barcelona és l’associació oficial dels exalumnes de la Universitat de Barcelona i els seus centres
adscrits. En poden ser membres tots els
titulats dels diferents estudis que imparteix la UB; les persones que hagin estudiat a la Universitat sense haver obtingut
cap titulació, i també el personal docent i
investigador i el personal d’administració
i serveis. Tots junts formen la comunitat
Alumni UB.
L’objectiu d’Alumni UB és establir una relació estable entre la Universitat de Barcelona i els seus exalumnes, mitjançant el
foment la participació. Alumni UB creix
amb la intenció de crear una comunitat
en què l’intercanvi de coneixement, les
relacions i les oportunitats de creixement
personal i professional estableixin un
sentiment de pertinença entre els seus
membres i la Universitat de Barcelona.

activitats de formació continuada, ja sigui en idiomes a l’Escola d’Idiomes Moderns, en esports mitjançant Esports UB,
o en els màsters i postgraus que imparteixen la UB i els seus centres adscrits.
Especialització sectorial
Ensenyament superior.
Perfil de l’estudiant
Tots els àmbits de coneixement de la Univeristat de Barcelona, graus, màster i
doctorats.

Què pot fer Alumni UB per tu? Aquesta
associació busca satisfer les necessitats
del col·lectiu UB oferint serveis que van
des de l’orientació i l’assessorament en la
carrera professional fins a una borsa de
treball o activitats formatives i informatives (seminaris, conferències, tallers). Així
mateix, els membres d’Alumni UB es poden beneficiar de preus preferents en les

2a edició

27 de novembre 2019

9

Fd'EF_19 Publicacio?:Fd'E

25/11/19

19:50

Page 10

ASOCIACIÓN AEFI
Asociación Española de
Farmacéuticos de la Industria
(A.E.F.I.)
Carrer Girona 64-66
08009 Barcelona

Contacte
Ruth Barrera
Tel. 932 658 275
secretariatecnica.catalana@aefi.org

Presentació

Especialització sectorial

L’Associació Espanyola de Farmacèutics
de la Industria (AEFI) és una entitat sense
ànim de lucre d’àmbit nacional i fundada
l’any 1976. Està integrada per farmacèutics i d’altres professionals que donen
servei a la Industria farmacèutica o hi tenen alguna vinculació.

Industria farmacèutica i afins.
Perfil de l’estudiant
Estudis
Qualsevol llicenciatura o grau, preferentment de l’àrea sanitària.

La seva missió és promoure el desenvolupament tècnic, científic i social dels seus
membres i vetllar per l’estricte observança de les normes deontològiques.
L’AEFI treballa a través de les Vocalies.
Cada Vocalía pot crear comissions per
profunditzar en temes d’interès. Les comissions de treball poden estar integrades
per diferents grups de treball.
Qualsevol soci por participar-hi, amb els
únics requisits d’esperit d’equip i continuïtat.
Per més informació:
• Secció Catalana
Tel. 932 658 275
secretaria.catalana@aefi.org
• Secció Centro
Tel. 914 575 033
secretaria.centro@aefi.org
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ASPHALION
Barcelona

Contacte
Ester Caravaca
ecaravaca@asphalion.com
Núria Romero
nromero@asphalion.com
Tel. 932 385 945

Presentació

Especialització sectorial

Asphalion som una consultora internacional d’afers regulatoris i científics, amb
oficines a Barcelona, Madrid, Amsterdam
i Munic.

Consultoria Farmacèutica.

Oferim serveis integrals per al desenvolupament de medicaments i afers regulatoris a les empreses farmacèutiques, biotecnològiques i de dispositius mèdics.
Aquests serveis van des del desenvolupament primerenc, durant el registre fins a
les fases de comercialització i post comercialització del vostre producte.

Estudis
• Farmàcia
• Química
• Graus/Diplomatures Life Sciences: biologia, bioquímica, biotecnologia, medicina i medicina veterinària.
• Doctorats en Life Sciences
• Especialització en Regulatory Affairs i
Farmacovigilància.

Des del 2000, hem crescut constantment i
ara tenim gairebé 100 consultors professionals de l’àmbit de les ciències de la salut (farmàcia, química, biologia, bioquímica, biotecnologia, medicina i medicina
veterinària).

Perfil de l’estudiant

Requisits
Català – Castellà.
Anglès amb nivell avançat.
Orientació al client.
Estudis finalitzats o últim curs.

Els nostres consultors són experts en el
seu camp i estan en contacte directe amb
agències de la UE (EMA i NCA) per al
desenvolupament i la implementació de
nous estàndards reguladors.
Mitjançant la nostra xarxa de col.laboradors podem de donar suport a activitats
científiques i regulatories a tot el món.
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ASSOCIACIÓ CAT. DE TÈCNICS EN SP
Associació Catalana
de Tècnics Especialistes
en Salut Pública

Contacte
Pilar Gomà Pujol
Tel. 675 786 704
pilar.goma@gencat.cat

Presentació

Especialització sectorial

Agència de salut pública és l’òrgan de
l’administració que es dedica a protegir i
promoure la salut pública.

Salut pública.
Perfil de l’estudiant

En formen part els tècnics de salut pública (Farmacèutics, químics. Metges, biòlegs,..) que realitzin tasques de protecció
de la salut ambiental i de la seguretat alimentaria fent inspeccions, auditories, … i
de promoció de la salut.

2a edició

Estudis
Farmacèutic/a, salut pública.
Requisits
Català nivell C.
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BANCOFAR
BANCOFAR S.A.
Fortuny 51, 1º F-G
Madrid

Contacte
Pere Teruel
Mòbil 670 413 94
Tel. 39 245 63 11
pteruel@bancofar.es

Presentació
BANCOFAR, és el banc dels farmacèutics
des de 1965 que te per objectiu cobrir les
necessitats del sector amb especialització
(exclusivitat farmacèutics), flexibilitat i
agilitat amb una xarxa de 28 oficines
distribuïdes per Espanya.
Total coneixement del sector : necessitats
financeres, legislació fiscal, acords amb
cooperatives / distribució / COF´s. Productes que s´adapten a les necessitats de
les farmàcies. Rapida adequació a l´evolució del sector. Atenció personalitzada i
participació activa en el finançament dels
traspassos de farmacia.
Mes de 8.000 clients farmacèutics amb
farmacia.
Mes de 6.500 farmacèutics accionistes.
Acords amb 13 Col·legis Farmacèutics i
varies cooperatives de distribució.

2a edició
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BIOIBERICA
Bioiberica SAU
Palafolls

Contacte
Lídia López Colomer
llopez@bioiberica.com
Tel. 937 650 390

Perfil de l’estudiant

Presentació
L’any 1975 es funda Bioibérica i comencem a investigar i produïr el principi actiu de l’Heparina, un anti-coagulant que
salva més de cent milions de vides cada
any. Bioibérica és una companyia global
del sector de les ciències de la vida que té
el compromís de millorar la salut i el
benestar de les persones, els animals i les
plantes.

Estudis
Química, Enginyeria i Ciències de la Salut.
Requisits
Valorable anglès.

Som especialistes en la identificació, extracció i desenvolupament de biomol·lècules d’origen animal, que es transformen
en productes d’alta qualitat per la indústria farmacèutica, nutricèutica, veterinària, de nutrició animal i agrícola.
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BIOINFOGATE
Bioinfogate S.L.
Carrer del Comte de Salvatierra
5, Ent. 1
08006 Barcelona

Contacte
Louise Mackay
Tel. 934 571 795
info@bioinfogate.com

Presentació
BioInfoGate és una empresa de base tecnològica constituïda el juliol de 2016,
l’activitat de la qual és proporcionar solucions basades en tecnologies de la informació i ciències de dades als problemes derivats de la recerca mèdica i
farmacèutica.
L’empresa va ser fundada per professionals amb gran experiència en el camp de
las tecnologies de la informació en el
camp de les ciències de la salut, destacant
el seu lideratge en l’empresa Prous
Science (adquirida per Thomson Reuters
el 2007).

La plataforma, gràcies al seu enfocament
translacional, és utilitzada en els departaments de recerca de nous fàrmacs, investigació clínica, processos regulatoris i farmacovigilància, tractant-se de l’únic
producte capaç de proporcionar anàlisis
estructurades sobre efectes adversos relacionats amb els fàrmacs i les seves dianes
terapèutiques associades.
Bioinfogate compta amb un gran equip
de professionals en ciències biomèdiques
i tecnologies de la informació que desenvolupen les seves activitats en el centre
operatiu de l’empresa a Barcelona.
Especialització sectorial

Entre els clientes de BioInfoGate s’hi inclouen empreses, institucions acadèmiques i agències governamentals que centren la seva activitat en la recerca i
desenvolupament de nous fàrmacs.
Una de les solucions desenvolupades per
la empresa és la plataforma OFF-X™
(www.offtarget.info), que contribueix a
solucionar un dels grans problemes als
que s’enfronten els investigadors farmacèutics i els professionals de la salut: minimitzar els efectes de toxicitat i seguretat associats als tractaments
farmacològics.

2a edició

Investigació.
Perfil de l’estudiant
Estudis
Estudiants de Farmàcia, Medicina, Bioquímica, Biotecnologia o de Màsters relacionats amb aquestes àrees.
Requisits
Indispensable nivell alt d’anglès demostrable.

27 de novembre 2019

15

Fd'EF_19 Publicacio?:Fd'E

25/11/19

19:50

Page 16

BOEHRINGER INGELHEIM
Boehringer Ingelheim España
S.A.

Contacto
Daniel de Sousa
Tel. +34 934 045 978
daniel_alberto.de_sousa@
boehringer-ingelheim.com

Presentación
Nuestra compañía
Boehringer Ingelheim en el mundo
La compañía basa su estrategia empresarial
en potenciar los valores humanos y los
avances tecnológicos que garanticen la innovación en todas las áreas de la empresa
para aportar valor. Fieles a esta filosofía,
destinamos cada año un elevado porcentaje
de las ventas a la investigación con el objetivo de desarrollar nuevos fármacos para
dar solución a problemas terapéuticos no
resueltos y mejorar la calidad de vida de los
pacientes. El grupo Boehringer Ingelheim figura entre las 20 compañías farmacéuticas
mayores del mundo. Con sede en Ingelheim,
Alemania, trabaja con 142 afiliadas y tiene
más de 47.000 colaboradores y colaboradoras. Desde su fundación en 1885, la compañía independiente de propiedad familiar se
ha comprometido con la investigación, el
desarrollo, la producción y la comercialización de nuevos productos de alto valor terapéutico para la medicina humana y animal.

situarnos entre las 15 primeras del sector
farmacéutico de nuestro país. La compañía
tiene su sede central en Espa-ña en Sant
Cugat del Vallès (Barcelona) y cuenta con
más de 1.600 colaboradores. Boehringer Ingelheim tiene una clara vocación industrial
en nuestro país, donde cuenta con un centro de producción internacional situado en
la provincia de Barcelona: la planta de producción farmacéutica en Sant Cugat del
Vallès, desde la que se fabrican fármacos
para más de 100 países de todo el mundo.
En Boehringer Ingelheim continuamos
trabajando para consolidar nuestro futuro
y mantenernos como una compañía sólida
e independiente, innovadora y comprometida con la sociedad. El esfuerzo de nuestros colaboradores ha contribuido y contribuye a hacer de Boehringer Ingelheim
una de las empresas líderes del sector farmacéutico en España.
Especialización sectorial
Farmacéutica.

Boehringer Ingelheim en España
Desde que en 1952 iniciamos nuestra trayectoria en España, hemos realizado importantes inversiones que han quedado reflejadas en los dos centros internacionales de
producción y la nueva sede corporativa en
Sant Cugat del Vallès. A lo largo de estos
más de 60 años hemos evolucionado hasta

2a edició

Perfil del estudiante
Estudios
Graduados.
Requisitos
Inglés y Castellano.
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COL·LEGIS DE FARMACÈUTICS
Consell de Col·legis de
Farmacèutics de Catalunya
Carrer Girona 64-66, 1r pis
08009 Barcelona

Contacte
M. Pilar Gacón i Lecha
Tel. 932 479 203
consell@ccfc.cat

Presentació

Especialización sectorial

El Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, constituït l’any 1985, és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica i plena capacitat que constitueix
l’òrgan suprem representatiu i coordinador
dels quatre col·legis provincials de farmacèutics existents a Catalunya. Té per objecte la representació de la professió davant
l’administració, complint les finalitats i exercint totes les funcions que li assignin la
legislació vigent.

Col·legi professional.
Perfil de l’estudiant
Estudis
Grau en Farmàcia.

L’any 2018 el nombre de farmacèutics
col·legiats a Catalunya va ser de 11.267, els
quals exerceixen la professió en els diversos
àmbits: hospitals, farmàcia comunitària,
atenció primària, indústria, salut pública,
anàlisis, distribució i docència. Els Col·legis
posen al seu abast els serveis i activitats
necessàries perquè puguin ampliar els coneixements i desenvolupar les capacitats
professionals.
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CARBONELLFARMA
Carbonellfarma
Carrer Roger de Lluria 44, Àtic 2
Barcelona
www.carbonellfarma.com

Contacte
Dan París, Consultor
Tel. 933 026 606
dan@carbonellfarma.com
Genèric:
informacion@carbonellfarma.com

Presentació

Perfil de l’estudiant

Empresa familiar creada en 2008, CarbonellFarma està especialitzada en la gestió
integral i professional d'operacions de compravenda de farmàcies, bàsicament a Catalunya, on es posiciona com el principal referent en la seva activitat. Un dels seus
valors afegits és el bagatge de Joan Carbonell, el seu fundador, en el sector farmacèutic, acumulat des de principis dels 70.

Estudis
Graduat en Farmàcia.
Requisits
Titulat.

Amb el seu canvi generacional en marxa,
CarbonellFarma té ja al capdavant a Ana
Carbonell, advocada i perit judicial, i a Maria Carbonell, llicenciada en Economia i
ADE.
Pensa en nosaltres com un únic contacte al
que dirigir-te per a qualsevol servei que necessitis en l'àmbit farmacèutic.
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DENTAID
Dentaid
Ronda Can Fatjó 10
08290 Cerdanyola (España)

Contacto
Joan Vigo
Tel. 935 809 494
joan.vigo@dentaid.es

Presentación

Especialización sectorial

DENTAID es una empresa farmacéutica
líder en el Sector Bucodental, presente en
multitud de países y con filiales localizadas en puntos de Europa y Latinoamérica.
La ciencia e investigación son la clave
para acercar la Salud Bucal a todas las
personas a través del desarrollo de soluciones de última generación y de la mano
de dentistas, higienistas dentales y farmacéuticos para estar cerca de los problemas reales y poder, año tras año, desarrollar nuevas y ambiciosas soluciones con
el fin de cubrir las necesidades bucales
más exigentes.
Estamos ubicados en el Cerdanyola del
Vallès (Parc Tecnològic del Vallès), dónde
se hallan todas las áreas transversales de
la empresa, así como la producción de
todo lo relativo a lo químico. También tenemos otro centro en Llinars del Vallès
dónde producimos todos los productos físicos, así como la distribución a nivel
mundial.

2a edició

Àmbit farmacèutic.
Perfil del estudiante
Estudios
Formació reglada en ciències de la salut,
econòmiques, màrqueting... relacionat amb
tots els departaments de l’empresa (financer, màrqueting, comunicació, qualitat,
TIC...etc.
Requisitos
Anglès, valorable alemanys i/o francès.
Perfil global, multicultural, diversitat. Valorable formació en màster.
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D·HEALTH / BIOCAT
d·HEALTH Barcelona (Moebio)
/ Biocat
Carrer Baldiri Reixac 4-8,
Torre I (PCB)
08028 Barcelona

Contacte
Anna Rovira
arovira@biocat.cat
Tel. 933 103 369

Presentació

Especialització sectorial

d·HEALTH Barcelona és un dels quatre programes europeus més reconeguts internacionalment que forma emprenedors en salut. Durant 9 mesos els alumnes treballen
en equips multidisciplinaris en els quals viuen un cicle complet d'innovació: des de la
identificació d'una idea de negoci en hospitals punters de Barcelona, passant pel disseny i prototipatge, fins a la recerca de finançament. El programa incorpora
activitats de mobilitat internacional.
De les promocions titulades prop del 100%
segueix treballant en el sector salut i dos
terços estan treballant en la seva pròpia
startup. És una iniciativa de Biocat, l'entitat
que coordina el sector de les ciències de la
vida i de la salut a Catalunya.

Ciències de la vida, formació.
Perfil de l’estudiant
Estudis
Llicenciat en ciències de la vida (bioenginyeria, biologia, farmàcia, medicina), administració i direcció d’empresa, disseny
de producte.
Requisits
Castellà nadiu i Anglès nivell avançat.

d·HEALTH Barcelona està considerat una de
les millors acceleradores d'innovació en salut d'Europa, segons les classificacions de
Digitalhealth.careers, Mobile World Capital,
Tech EU i HealthStartup.

2a edició
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DR. HEALTHCARE
DR HEALTHCARE, S.L.
Escoles Pies 49
08017 Barcelona

Contacte
Juanjo Duelo
Tel. 607 185 770
jjduelo@dr-healthcare.com

Presentació

Especialització sectorial

DR Healthcare és una companyia biomèdica especialitzada en biologia funcional i
genòmica que dedica la seva activitat desde
l’any 2007 a la recerca, desenvolupament i
innovació de nous productes dirigits a prevenir patologies cròniques, a pal·liar el dolor i corregir disfuncions fisiològiques i/o
metabòliques, associades principalment al
dèficit de l'enzim DiaminoOxidasa (DAO).
Som el primer productor de DiaminoOxidasa, el principal enzim en la metabolización de la histamina.
El Dèficit de DAO és una alteració en el metabolisme de la histamina alimentària que
es presenta quan hi ha poca activitat de
l'enzim DiAminoOxidasa (DAO), és a dir,
quan per algun motiu es crea una deficiència considerable en l'activitat funcional de
l'enzim més important en la metabolització
de la histamina. En existir una desproporció entre la histamina ingerida o alliberada
per les cèl·lules que l'emmagatzemen en
l'organisme, i la capacitat de metabolitzarla, es produeix l'acumulació d'histamina en
plasma i l'aparició dels efectes adversos.

2a edició

Medical Nutrition.
Perfil de l’estudiant
Tècnic de laboratori
Grau o llicenciatura en biotecnologia, farmàcia, química, biologia o similar. Sota supervisió del responsable de planta de producció enzimàtica i I+D+i, s’encarregarà de
l’activitat productiva i del correcte funcionament de la planta: producció de lots, recepció de matèries primes, compliment del
sistema de qualitat, manteniment d’equips i
suport en activitats de I+D+i. Es valorarà
experiència en treball de laboratorio i coneixements en sistemes de qualitat.

27 de novembre 2019

22

Fd'EF_19 Publicacio?:Fd'E

25/11/19

19:50

Page 23

Fd'EF_19 Publicacio?:Fd'E

25/11/19

19:50

Page 24

DIVICO CONSULTORES
DIVICO Consultores S.L.
Provença 238, 3-4
08008 Barcelona

Contacte
Francesca Pasarisa
Tel. 686 466 646
fpasarisa@divico.es

Perfil de l’estudiant

Presentació
Consultoria de selecció establerta des de
1990 a Barcelona, especialitzada en perfils sanitaris, Farmacia, medicina, infermeria.
Treballem a nivell nacional e internacional, som el proveïdor de selecció de Personal del Col·legit Farmacèutics de Barcelona.

Estudis
Graduats en Farmacia.
Requisits
Disponibilitat per treballar en Oficina de
Farmacia o Industria Farmacéutica.
Angles i alemany per el mercat Suís i
Alemany.

Presencia al Regne Unit, Suïssa i Alemanya e Irlanda.

2a edició
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EIGNAPHARMA
EIGNAPHARMA SL
Av Ernest Lluch 32
TecnoCampus
Torre TCM2, planta 6
08302 Mataró (Barcelona)

Contact
Àngels Carrió
Tel. 931 696 551
angels.carrio@eignapharma.com

Student’s profile

Presentation
Eignapharma is a company founded in
2010, operating in the pharmaceutical
business and engaged in providing
services to the industry peers.
Eignapharma is especially qualified and
experienced in business development,
GxP compliance, pharmacovigilance &
regulatory affairs.

Studies
Graduat, llicenciat, estudiant de master
post-grau.
Requirements
Proficiency en anglès i usuaru avançat
d’eines d’ofimàtica.

Eignapharma treasures more than 125
clients from more than 20 countries. Its
headquarters are located in the Barcelona
area, and it has own operations offices in
India and Portugal.
For more information, visito ur website:
www.eignapharma.com

2a edició
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FARMAFIR
FarmaFIR
Valencia

Contacto
Telmo Ronchera
Tel. 660 406 534
telrongir@gmail.com

Presentación

Especialización sectorial

Nuestro equipo de profesionales cuenta
con más de 30 años dedicados única y
exclusivamente a la preparación del Examen FIR, con más de 6.300 plazas obtenidas a lo largo de este tiempo, obteniendo,
año tras año, los mejores resultados.

Farmàcia/eduació.
Perfil del estudiante
Estudios
Graduado en Farmacia.
Requisitos
Graduado en Farmacia.

2a edició
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FEDEFARMA
Fedefarma
Carrer del Coneixement 7, 13
08850 Gavà
Barcelona

Contacte
Mónica Monfort Roca
Tel. 670 064 723
mmonfort@fedefarma.com

Presentació

Especialització sectorial

Creada per i per a farmacèutics, som una
cooperativa que actua en l’àmbit sanitari
oferint serveis integrals per a les
farmàcies, aportant solucions per millorar
la competitivitat i rendibilitat, i
potenciant el paper sanitari del
farmacèutic.

Distribució farmacèutica.
Perfil de l’estudiant
Estudis
Graduat en farmàcia.

Ens guiem pels interessos de les
farmàcies i de la professió farmacèutica,
ja que com a cooperativa ens devem
únicament als nostres socis.
Estem compromesos amb els nostres socis
de Catalunya, la Comunitat Valenciana,
Andorra i Aragó, a:
• Mantenir la nostra cultura
diferenciadora d’atenció al soci.
• Garantir la màxima rendibilitat per a la
farmàcia.
• Impulsar projectes innovadors que
donin valor a la farmàcia.
• Assegurar la màxima qualitat i
transparència en els nostres serveis.
• Formar aliances estratègiques en el
sector de la salut.
• Ajudar a les nostres farmàcies a
millorar la salut de les persones.

2a edició
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GRIFOLS
Grifols, S.A.
Sant Cugat del Vallès
(Barcelona)

Contact
www.grifols.com/careers

Presentation

Sector

Grifols is a global healthcare company
with more than 75 years of history
improving the health and well-being of
people around the world. We produce
essential plasma medicines for patients
and provide hospitals, pharmacies, and
healthcare professionals with the tools,
information, and services they need to
efficiently deliver expert medical care.
We are present in more than 100
countries, with global headquarters in
Barcelona, Spain, where the company
was founded.
As a company committed to serving
people, we seek to hire and retain the
very best employees.
Our day-to-day corporate culture reflects
the Grifols Spirit, which is defined by our
Values.

Healthcare
Student’s profile
Studies
Students who are eligible to establish a
6-12 months agreement with the
university. Any type of profile will be
welcome due to the size and versatility of
our business.
Requirements
Advanced level of English (C1). During
the selection process English will be
tested.
We are committed to maintaining an
atmosphere that encourages all our
employees to develop their professional
careers in an excellent working
environment.

Information about Grifols is available at
www.grifols.com

2a edició
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GALENICUM HEALTH
Galenicum Health
Avd. Diagonal 123, 11ª planta
Barcelona

Contact
Natalia Elizondo
recruiting@galenicum.com
Tel. 932 011 750

Presentation

Sector

Galenicum comprises a few fast-growing
businesses within the health industry
devoted to the development,
manufacturing, registering and marketing
of pharmaceuticals & supplements. We
strive for excellence offering the highestquality products and turn-key solutions
partnering with clients across Europe,
North & South America, the Middle East,
Asia & Africa…although we are mostly
based in our HQ in Barcelona, Spain.
“Believe in life” is our motto, which
engages our business with the social
commitment to improve people’s health
and lives all over the world. And that
keeps us going and aiming for more.
Our greatest asset is our highly skilled
and professional team: young,
committed, resourceful, and always ready
to face new adventures and challenges.

2a edició

Pharmaceutical, food ingredients &
supplements
Student’s profile
Studies
Bachelor’s degree in Pharmacy.
PhD in Pharmacy.
Master in Pharmaceutical Industry or
related subjects: Regulatory Affairs,
Quality Assurance, Pharmaceutical
Development, Project Management,
Clinical. Pharmacovigilance or
Intellectual Property
Requirements
Excellent level of English. Creative,
dynamic, committed, methodical, highly
responsible and organized, accurate and
strong attention to detail, with good
communication and interpersonal skills.

27 de novembre 2019

32

Fd'EF_19 Publicacio?:Fd'E

25/11/19

19:51

Page 33

KÜIK MEAL
Küik Meal (parte de Laboratoires Grand Fontaine)
Calle Valencia 287, 2º1ª
08009 Barcelona

Contacto
Steffi Sala
Tel. 699 862 283
marketing@kuikmeal.com

Presentación

#kuikteam #kuikgreen #kuiktime

"Comida Smart, For Tomorrow, For Me."
Si estás muy liado entre obligaciones
profesionales, familiares o personales,
KÜiK Meal es LA solución para alimentarte de manera equilibrada en poco
tiempo. Es una opción sana, económica y
nutricionalmente completa que se toma
en batido en menos de 1 minuto.
Los tres fundadores, gracias al apoyo de
Laboratoires Grand Fontaine, desarrollaron el primer batido nutricionalmente
completo hecho en España. KÜiK Meal es
una respuesta al camino acelerado en el
que todos vivimos, está diseñado para
aquellos que no tienen tiempo para cocinar o con frecuencia son tentados con
comida chatarra.
Se trata de un Smart Meal Replacement
más saludable para el medio ambiente y
más completo para tu salud, con ingredientes premium y de calidad farmacéutica. KÜiK Meal tiene sede en Barcelona,
aunque la producción se hace en Asturias
y se puede comprar por la página web
desde cualquier país europeo.

Conócenos a través de Instagram
(@kuikmeal) y nuestra página web
(www.kuikmeal.com)
Especialización sectorial
Foodtech.
Perfil del estudiante
Estudios
Farmacia, Biología, Química, Bioquímica,
Biotecnología, entre otras.
Requisitos
Motivación, ganas e ilusión / Actitud
optimista y capacidad de organización /
Interés en las nuevas tecnologías /
Compromiso e iniciativa para afrontar el
trabajo en una start-up.

¡Únete a comer Smart y Saludable!
KÜiK Meal - Smart Meal Replacement

2a edició
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LABORATORIOS MENARINI
Laboratorios Menarini S.A.
Calle Alfonso XII 587
Badalona

Contacto
Josep Manuel Aparicio
Fernández
Tel. 934 628 800
jmaparicio@menarini.es

Presentación

Perfil del estudiante

Menarini es un grupo farmacéutico
internacional con más de 125 años de
historia que está presente en más de 130
países de todo el mundo.
Menarini España es una de las filiales
estratégicas del grupo, con una
producción de 62 millones de unidades
de medicamentos al año y una plantilla
de cerca de 750 trabajadores.

Estudios
Alumnes graduats en Farmàcia, Alumnes
dels diferents Masters Oficials, Alumnes
de postgrau en Marketing, Registres, Qualitat, Industria i Galènica.
Requisitos
Anglès.

Su sede en Badalona, con una superficie
de 15.000 m2, incluye la planta de
producción y uno de los seis centros de
I+D que el Grupo Menarini Internacional
tiene en Europa.
Menarini, presente en España desde hace
55 años, se sitúa entre las 15 primeras
empresas del sector farmacéutico español.
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LABORATORIO DR. OLIVER-RODÉS
Laboratorio Dr. Oliver Rodés,
S.A.

Contacte
Dr. Antoni Borrell
Tel. 934 785 678
aba@oliver-rodes.com

Presentació

Especialització sectorial

El Laboratorio Dr. Oliver Rodés es fa fundar al 1902. Inicialment feia anàlisis de
tot tipus, i amb els anys es va especialitzar en l´anàlisi d´aigües.

Anàlisi i consultoria d’aigües.

El Laboratori està acreditat segons Norma
ISO 17025 i realitza anàlisi d´aigües de
tot tipus: aigües envasades, aigües de
consum, aigües purificades per a la indústria farmacèutica, aigües de procés per
a la indústria alimentària, etc.

Estudis
Estudiant de farmàcia (3r o 4t), Grau en
farmàcia.

El Laboratori també està especialitzat en
consultoria i formació en temes d´aigua.
També disposem d´un segell de qualitat
pel qual certifiquem que algunes empreses treballen amb un nivell molt elevat de
qualitat en base a la nostra experiència.

Perfil de l’estudiant

Requisits
Anglès nivell mig. Francès valorable.
Es valorarà capacitat analítica per resolució de problemes.

Tenim clients a nivell nacional i internacional i participem en comitès tècnics de
diferents associacions nacionals i europees. En resum, un referent en el món de
l´aigua.
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LABORATORIOS RUBIO
Laboratorios Rubio
Pol. Ind. Comte de Sert
Carrer Industria 29
Castellbisbal (Barcelona)

Contacto
Sara Larrubia
Tel. 937 722 509
slarrubia@labrubio.com

Presentación

Especialización sectorial

Fundada en 1968 Laboratorios Rubio
tiene como misión que toda persona
tanga acceso a sus medicamentós allí
donde ésté, independientemente de la
prevalencia.
Fuimos pioneros en la introducción de
importantes medicamentós en España y
hoy seguimos con más de diez medicamentós en el mercado entrando en otras
áreas de la salud como el diagnostico y la
nutrición clínica.
Con producción pròpia y una inversión
sostenida en I+D continuamos internacionalizandonos gracias a nuestra vocación a largo plazo, però sobretodo, gracias al equipo professional altamente
cualificado y comprometido que forman
Laboratorios Rubió.

2a edició

Farmacéutica.
Perfil del estudiante
Estudios
Grado en farmacia o química.
Máster universitario: Medicamentos, Salud i sistema sanitario.
Búsqueda, desarrollo i control de medicamentos.
Máster i postgrado propio.
Departamentos científicos de la industria
farmaceutica.
Registros farmaceuticos y productos afines.
Aplicación de la calidad farmaceutica.
Requisitos
Flexibilidad, autonomia, agilidad, creatividad.
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LABORATORIS VILARDELL
Laboratoris Vilardell
Carrer Constitució 66-68
08980 Sant Feliu de Llobregat
Barcelona

Contacte
Rocío Collantes Domínguez
Responsable de Comunicació
rcollantes@labvilardell.com
Tel. 639 570 452

Presentació
Laboratoris Vilardell és una companyia
farmacèutica de caràcter familiar amb
més de 80 anys d'història. El negoci comença en la rebotiga de la farmàcia del
Dr. Joan Vilardell, que comença a fabricar especialitats per a la comunitat, com
els Supositoris de Glicerina Vilardell.
Amb el pas dels anys, el producte es consolida com un dels laxants líders del mercat i l'àrea administrativa i productiva es
trasllada a Sant Feliu de Llobregat, on actualment està situada la seu de la companyia.
Ens mantenim fidels a l’esperit innovador, la sostenibilitat i la qualitat que des
dels nostres orígens, fa més de 80 anys,
han estat els principis que ens han fet
créixer.

rència del nostre passat. Assumim cada
repte amb orgull i il·lusió per continuar
creixent junts.
Perfil de l’estudiant
Estudis
Estudiants de grau o Llicenciatura en
Farmàcia de 4t o 5è curs o estudiants de
Màster relacionats amb la indústria farmacèutica que vulguin desenvolupar el
seu treball final de màster en l'empresa.
Requisits
Persona proactiva amb bons dots de comunicació, perfil resolutiu i multitasca
amb elevada adaptació al canvi. També
amb moltes ganes d'aprendre

En 2018 es dona un gir a l'estratègia empresarial i l'empresa es posiciona com a
especialista en salut digestiva amb la
creació d'una nova marca, Vilardell Digest, que està formada per 6 productes
per a la cura de la salut digestiva en diferents àrees.
A Laboratoris Vilardell els objectius són
comuns i són conseqüència de treballar
pensant en el futur amb respecte a l’he-
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OFICE
OFICE, S.L.
(Laboratori d'Anàlisis)
Av. Indústria 7
Polígono Industrial Pla del
Camí
08297 Castellgalí (Barcelona)

Contacto
Blanca Martí Palau
Tel. 938 758 830
b.marti@lasem.com

Presentación

Especialización sectorial

OFICE S.L., fundado en 1947, ubicado
en Castellgalí (BCN), realiza análisis de
control para el sector Farmacéutico, Cosmético, Alimentación Humana, Producción y Distribución Agraria y Nutrición
Animal.

Control de Calidad en el sector Farmacéutico, Cosmético, Alimentario y Agrario.

Disponemos de autorización como Laboratorio Farmacéutico en Control de Calidad (nº de certificado NCF/1727/001/
CAT suscrito a la autorización nº 6470E),
en análisis fisicoquímicos y microbiológicos, además de Certificación ISO 900:
2015 y UNE-EN-ISO/IES 17025.

Estudios
Estudiantes del grado de Farmacia o Química o estudiantes de Máster o Postgrado
relacionados con la industria farmacéutica.

Podemos colaborar en la resolución de
dudas técnicas, implementación de métodos analíticos, interpretación de resultados y legislación relativa a nutrición humana, animal, sector agrario e industria
farmacéutica.

Perfil del estudiante

Requisitos
Capacidad de aprendizaje, trabajo en
equipo y actitud de mejora continua. Nivel de inglés básico.

Nuestro sistema de gestión de la calidad
es apropiado para todas las actividades
que realizamos, satisfaciendo así los requisitos de calidad de nuestros clientes.
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PHARMAPOLIS
Pharmapolis
Rector Ubach 41, pral
08021 Barcelona

Contacto
Oscar Mas-Bagà
Tel. 690 935 972
info@pharmapolis.es

Presentación

Especialización sectorial

PharmaPolis es una aplicación móvil especializada en búsqueda de empleo nacional para farmacias que comenzó a estar operativa en 2018.

Empleo sector farmacéutico.

Durante todo este tiempo PharmaPolis ha
conseguido más de 2000 usuarios registrados en la App y numerosas ofertas publicadas, muchas de ellas con éxito.

Estudios
Farmacéutico, técnico en farmacia.

Desde PharmaPolis esperamos ser la primera opción en la búsqueda de empleo
del sector farmacéutico.

2a edició

Perfil del estudiante

Requisitos
Titular ofician de farmacia, usuario candidato ser farmacéutico o técnico en farmacia.
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SAE – UB
Servei d’Atenció a l’Estudiant
(Universitat de Barcelona)
Carrer Adolf Florensa, 8
08028 Barcelona

Contacte
Ma. Assumpta Rivera
Tel. 934 031 104
sae.organitzacio@ub.edu

Presentació

Especialització sectorial

El Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE) es
crea l’any 2008 amb l'objectiu de genera
un espai especialitzat per atendre d'una
manera personalitzada el futur alumnat,
estudiants, estudiants amb necessitats
educatives especials, temporals i interculturals per facilitar-los la informació, l'orientació, l'assessorament, el suport i l'ajut necessaris durant tot el període
d'aprenentatge i procés d'inserció professional, així com per aconseguir que tots
els estudiants puguin conèixer les orientacions generals de la política universitària de la Universitat de Barcelona.

Ensenyament Superior.

2a edició
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SANOFI
SANOFI
Torre Diagonal Mar
Carrer Josep Pla 2
08019 Barcelona

Contacte
Laura Granel Mene
Tel. 934 859 112
laura.granel@sanofi.com

Presentació

Especialització sectorial

Som una empresa biofarmacéutica global
centrada en la salut de les persones, les
nostres àrees d’expertise van des de la
prevenció fins al tractament, transformem innovacions científiques en solucions sanitàries en els camps de les vacunes, les malalties estranyes, l'esclerosi
múltiple, l'oncologia, la immunologia, les
malalties cardiovasculars, la diabetis i la
cura personal.
Sanofi té una important presència al nostre país i un fort compromís en termes
d'activitat industrial, comercial i inversió
en I+D+i.

Sector farmacèutic.
Perfil de l’estudiant
Estudis
Tot tipus de perfils científics.
Requisits
Es important l’anglès i es valoren altres
idiomes. També valorem molt altres competències com son l’actuació pel canvi,
cooperació transversal, aspiració, respecte
i coratge.

El laboratori compta amb més de 1.200
empleats, 3 centres de treball i 1 centre
de producció.
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STARTUB!
StartUB!
Pau i Vila s/n
08028 Barcelona

Contacte
Anabel Ubeda
aiubeda@ub.edu
Tel. 629 954 175

Presentació

Especialització sectorial

StartUB! de la Universitat de Barcelona
és l’entitat amb que es dota la institució
per impulsar i desenvolupar totes aquelles activitats relacionades amb l’emprenedoria i la seva promoció.
StartUB! és una iniciativa de la Universitat de Barcelona i la Fundació Bosch i
Gimpera que agrupa el conjunt de programes i activitats que en el camp de
l’emprenedoria desenvolupen els diferents
agents del Grup UB.
Eixos d’actuació:
- promoció de la cultura emprenedora
- formació en emprenedoria
- acompanyament als emprenedors i els
seus projectes
- espai de Coworking StartUB! Lab
- convocatòria de StartUB! Srint scripció,
història, objectius, impacte, presència o
implantació geogràfica, etc).

2a edició

Totes.
Perfil de l’estudiant
Estudis
Tots els àmbits de coneixement de la UB,
graus, màster i doctorats.
Requisits
Poden adreçar-se a StartUB! totes aquelles persones de la comunitat UB amb esperit emprenedor que vulguin aprendre
sobre el procés d’emprendre o impulsar
qualsevol tipus d’iniciativa emprenedora.
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VIRTUAL DOCTOR AND MEDICINES
Virtual Doctor and Medicines,
S.L.
Caravel·la La Niña 22-24,
local 7
08017 Barcelona

Contacte
David Ferrer
Tel. 932 056 178
davidf@vrdocmed.com

Presentació
Empresa científica sector eHealth amb un
competent comitè Científic Assessor de
metges i farmacèutics de primer nivell
nacional, que ofereix: un SISTEMA INTEL·LIGENT D'AJUDA PROFESSIONAL
PER A DECISIONS CLÍNIQUES I FARMACOTERAPÈUTIQUES
Ens importa el metge i la seva seguretat.
Per això li oferim eines d'última generació, per estalviar temps en la millor presa
de decisions en els seus tractaments farmacològics amb les nostres quatre grans
eines:
• Orientació terapèutica.
• Alertes d'interaccions i per efectes adversos.
• Dispensació farmacològica.
• Eines farmacològiques.
La nostra intel·ligència és servida directament a les estacions clíniques, amb la integració amb els sistemes d'informació
existents o mitjançant la subscripció
puntual d'aplicacions de consulta per a
tots els dispositius.

els possibles efectes del seu tractament.
• Valoreu riscos i possibilitats de tractaments al seu diagnòstic.
• Identifiqui totes les accions farmacològiques dels medicaments.
• Dispensació de fàrmacs als pacients
amb les adaptacions necessàries al seu
perfil genòmic.
Especialització sectorial
eHealth.
Perfil de l’estudiant
Estudis
Estudiants de farmàcia en últims curs i/o
graduats, amb especial interès amb la farmacologia, el fàrmac aplicat a la salut i la
gestió de la informació per la seva aplicació practica al entorn mèdic.
Requisits
Multidisciplinar, Qualitat en la feina i capacitat de treball en equip.

AJUDA CLÍNICA DE CONEIXEMENT
FARMACOLÒGIC
• Anticipi i conegui els riscos i resultats
abans de la prescripció.
• Eviteu problemes al pacient coneixent

2a edició
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Empreses patrocinadores

Activitat finançada pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social,
mitjançant el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)

