
Ref.: 01/16

Posició: Scientific manager. 

La Fundació Sant Joan de Déu és una entitat dedicada al desenvolupament de recerca 
biomèdica. Necessita incorporar un scientific manager en el context de l’Institut de Recerca 
Pediàtrica de l’Hospital Sant Joan de Déu (IRP-HSJD).

La persona seleccionada dependrà directament del Director de l’IRP-HSJD i del Director de la 
Fundació. 

Les seves tasques seran fonamentalment:

· Donar recolzament al desenvolupament de la recerca en el context de l‘IRP.
o Facilitar les interaccions entre investigadors de l’IRP, afavorint també la recerca 

traslacional entre els investigadors bàsics i clínics
o Facilitar el intercanvi de coneixement entres els membres de l’IRP (seminaris, 

ponències, cursos, jornades... 
o Facilitar les col·laboracions amb investigadors externs.
o Fomentar les activitats i interaccions amb altres centres de recerca biomèdica 

bàsica i clínica, amb especial èmfasi a l’àmbit internacional
· Tenir presència a les reunions del Consell Rector i de la Comissió de Gestió de l’IRP, aixecar

les actes corresponents i donar seguiment als acords.
· Mantenir actualitzada la documentació corresponent a les acreditacions de l’IRP

(procediments, infraestructures comunes, personal adscrit...).
· Fer de pont entre els investigadors, la direcció de l’IRP i la Fundació.
· Assumir la coordinació dels espais destinats a la recerca (posicions ocupades i lliures, 

incorporació de nous IPs, connexions a xarxa, manteniment...).
· Facilitar els aspectes de prevenció de riscs laborals dels laboratoris juntament amb el 

departament de prevenció i el de RRHH.
· Participar en el procés d’acollida de nou personal investigador de l’IRP.
· Portar la secretaria tècnica del Comitè de Recerca de l’IRP-HSJD.

Requisits:

Experiència mínima: 3 anys en centres de recerca en tasques de promoció i gestió de la 
recerca. Coneixement de la dinàmica de treball dels laboratoris.

Es valorarà la formació en ciències de la vida i en l'àmbit de les malalties minoritàries.

Idiomes: Català, castellà i anglès. Es valorarà altres idiomes.



Aptituds: persona proactiva, autònoma, resolutiva, amb dots de comunicació, amb facilitat pel 
treball en xarxa, habituada a treballar amb personal investigador.

Incorporació immediata

S’ofereix:

Jornada completa.

Contracte indefinit.

Salari a determinar

Es prega enviar carta de presentaci ó i Currículum Vitae indicant num. de referència (01 -
16) a la atenció del Dr. Rafael Artuch fins el dia 15 d’abril de 2016 a: rrhh@fsjd.org


