
 
 

Lloc de treball: Data Manager de dades clíniques

Data de publicació: 20/06/2022

Sobre Barcelona Clínical Coordinating Center

Som una Fundació privada, sense ànim de lucre, i vinculada a l’Hospital Clínic de 
Barcelona, que té a com a missió enfortir la 
qualitat de vida de la ciutadania.  
disposem d’una CRO acadèmica per la realització d’assajos clínics i assajos iniciats 
per investigadors, oferint una cartera de servei
dels nostres clients. 

Funcions: 

La persona incorporada es responsabilitzarà de:

 La redacció i implementació de  les eines i els procediments per millorar 
la gestió de dades clíniques. .

 Preparar, realitzar i completar les 
acord amb les polítiques, i directrius de la institució. .

 Preparar, mantener i gestionar tota la documentació relacionada amb la 
gestió de dades. : 

 Assegurar  el respecte a les Bones Pràctiques Clíniques (GCP i les 
restriccions legals (GDPR) en la gestió de dades clíniques. 

 Realizar les accions necessàries per el tancament de la Base de Dades. 

Requisits: 

 Títol universitari en Cièncias (preferiblement cièncie
estadística). 

 Més de 4 anys d’experìència en gestió de dades en 
Industry, grupos de investigación cooperativos, etc.)

 

Valorable: 

 Formació i/o experiència en bioestática.
 Conciexements d’aplicacions de bases de dades clíniques com Macro, EDC i 

CTMS. 
 Experiència en programció de gestió de bases de dades (SAS, SPS, R, SQL, 

etc..) 
 

Condicions laborals: 

 Jornada completa 
 Oficines a Barcelona centre.
 Rang salarial – 45.000 
 Data d’inici de contracte: S
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