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SOL·LICITUD DE SELECCIÓ 

L’IDIBELL busca incorporar un Administratiu amb certificat de discapacitat per 

incorporar-se a la unitat de Compres i Contractació Pública.  

L’Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca en 

biomedicina participat per l'Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans de 

l'Institut Català de la Salut, l'Institut Català d'Oncologia, la Universitat de Barcelona i 

l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. El 2017, el Centre de Medicina Regenerativa de 

Barcelona (CMR[B]) inicia el desplegament del Programa de Medicina Regenerativa de 

Catalunya (P-CMR[C]) amb l'IDIBELL. 

  

Els focus de recerca de l’IDIBELL són el càncer, les neurociències i la medicina translacional; 

recerca, innovació i societat són els pivots sobre els quals els investigadors treballen cada dia 

per tal de millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes. 

  

L’IDIBELL està situat a l’Hospitalet de Llobregat, al sud de Barcelona. El centre està 

acreditat com a institut d’investigació sanitària per l’Instituto de Salud Carlos III; també és 

membre del Campus d'Excel·lència Internacional de la Universitat de Barcelona HUBc i de la 

institució CERCA de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, ha rebut el logo 'HR Excellence in 

Research' de la Comissió Europea. 

 

Responsabilitats 

• Realitzar comandes a proveïdors 

• Sol·licitar i negociar les cotitzacions 

• Contactar amb agents de duanes per importar comandes 

• Manteniment de les dades de proveïdors i articles 

• Analitzar dades de compra per poder predir futures necessitats 

• Ajudar els tècnics de laboratori a definir necessitats i a adquirir-les 

• Resoldre incidències i comandes de tornada 

• Donar suport als companys de la unitat i altres departaments 

 

Requisits 

• Formació: FPII / CFGS en Administració  

• Experiència: 1 any desenvolupant tasques similars  

• Llengües obligatòries: català i castellà (nivell nadiu o C) i anglès (B1) 

• Habilitats tècniques: nivell usuari d’ERP i del paquet Microsoft Office  
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• Habilitats personals: proactivitat, planificació, relacions interpersonals, negociació i 

comunicació 

• És obligatori estar en possessió del certificat de discapacitat per poder aplicar a la posició. 

 

Es valorarà 

• Coneixements en logística, negociació, contractació pública, subvencions o sector públic 

espanyol. 

 

Oferim 

• Contracte temporal d’1 any prorrogable. 

• Jornada laboral: dilluns a dijous de 8h/9h a 17h/18h. Divendres de 8h/9h a 16h/17h  

• Salari: 18.647,13 € 

• Incorporació: immediata 

• Ubicació: Campus Bellvitge 

 
 

Documentació requerida 

• Carta de Presentació 

• Curriculum Vitae 

 

Observacions 

Els candidats han de presentar la documentació requerida a través del web de l’IDIBELL: 

http://www.idibell.cat/modul/ofertes-feina/cat  

Contacte: Recursos Humans. Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge. rrhh@idibell.cat  

TFS: 93 260 7290; 93 260 7834. 

* Totes les ofertes de treball han de ser revisades i acceptades pel departament de RRHH, per tal 

de garantir l’acompliment legal i laboral, els principis de la Carta Europea d'Investigadors i el Codi 

de Conducta dels reclutadors d’Investigadors. 

 

IDIBELL obtained the seal of Excellence in HR in 2015 

This seal represents IDIBELL’s commitment to the implementation of HR policies, which oversee the 

attracting and development of talent in an open, transparent manner, based on personal merit, aligned 

with the principles of the European charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment 

Researchers. 
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