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Les perspectives professionals en el sector biomèdic

24.05.2013. Notícies del Parc   -   El passat 23 de maig la Facultat de Biociències de la Universitat Autònoma de
Barcelona va acollir la jornada "Un món més enllà de l'acadèmia: perspectives professionals en el sector biomèdic",
adreçada a estudiants universitaris de les ciències de la vida i la salut. En la jornada es va aprofundir en les opcions
laborals que ofereix el sector biomèdic i les aptituds que es requereixen per avançar en aquest entorn laboral
innovador i internacional.

El sector biomèdic està ple d'oportunitats professionals més enllà de l'àmbit acadèmic, ja que les més de 500 empreses,
hospitals, centres de recerca i grans infraestructures del sector necessiten perfils de gestió de la innovació i de suport a la
recerca. Aquest és un dels missatges clau que va transmetre el Dr. Àlex Casta, responsable de Transferència Tecnològica
i Innovació de Biocat, als més de 80 estudiants de biociències i postdoctorands que van participar en la jornada sobre
perspectives professionals organitzada per Biocat i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Casta va destacar la
importància de complementar la formació científica amb formació en altres àmbits, com gestió, finances, propietat intel·lectual,
etc. "Aquest perfil híbrid és el que es valora més avui en dia en aquest sector, a més de tenir experiència internacional i
capacitat de comunicar".
Per conèixer de primera mà diferents opcions professionals, els assistents van poder escoltar l#experiència de diferents
ex estudiants de la Universitat que estan desenvolupant amb èxit la seva carrera en el sector biotecnològic i biomèdic,
liderant equips i projectes altament innovadors i amb un gran impacte en la societat. Una d'aquestes ponents va ser la Dra.
Marta Cortijo, bioquímica i Technology Transfer Manager al Parc de Recerca UAB. Cortijo va ressaltar que, a banda de la
investigació, hi ha diferents sortides al mercat laboral, com project management, comunicador científic, medical advisor,
analista o docent, entre d'altres. I va recomanar als estudiants que estan a punt d#entrar al mercat laboral que pensin amb quin
perfil s'identifiquen més i, que una bona manera de comprovar-ho és fer pràctiques en una empresa.
La biotecnòloga Georgina Sorrosal, de la promoció de 2005 i Project Manager a Advancell, va considerar d'ajuda "ser proactiu
anant a xerrades per conèixer la gent que està liderant les empreses del sector i fer ús de les xarxes socials professionals".
Per la seva banda, Maria Ortega, que es va titular en biotecnologia a la UAB el 2007, i que exerceix com a consultora en gestió
de projectes internacionals va considerar que quan s'entra en el món laboral "pot ser difícil encertar a la primera al que ens
agradaria dedicar-nos, per tant, especialitzar-nos molt des d'un inici pot significar encasellar-se i perdre oportunitats. A vegades
és preferible provar, després d'haver analitzat les possibilitats de cada cas i, un cop trobem allò que ens agrada formar-nos dia
a dia".


