
 
 

Lloc de treball: Coordinador 

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:

 Seleccionar i organitzar
donar respota a les nec

 Realització de visites, previes, de seguiment i de tancament al centre, 
segons contracte. 

 Verificació de dades CRF segons pla acordat.

 Seguiment de la inclusió a pacient.

 Seguiment de consultes CRF.

 Col·laboració amb Regulatory en 
d’Etica i Autoritats regulatòries.

 Seguiment i tancament 

Busquem una persona amb experiencia en com a monitor d
futur pugui responsabilitzar
d’acord amb les necessitats dels projectes.

Requisits: 

 Títol universitari en Cièncie
 Més de 4 anys d’experìència en 

observacionals, etc.. 
 Nivell d’ anglès 
 Ofimàtica a nivel usuari
Valorable: 

 Formació de postgrau en Clinical Trials.
 Experiencia en gestió d
 

Condicions laborals: 

 Jornada completa 
 Oficines a Barcelona centre.
 Rang salarial – 35.000 
 Data d’inici de contracte: Setembre 202

Coordinador de Monitors d’Assajos Clínics 

/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 salut de les persones i millorar la 
qualitat de vida de la ciutadania.  Per donar resposta als nostres fins fundacionals,  
disposem d’una CRO acadèmica per la realització d’assajos clínics i assajos iniciats 
per investigadors, oferint una cartera de serveis integral per satisfer 

La persona incorporada es responsabilitzarà de: 

Seleccionar i organitzar un equip de monitors d’assaigs clínics 
donar respota a les necessitats dels diferents projectes. 

Realització de visites, previes, de seguiment i de tancament al centre, 
segons contracte. Elaboració dels informes de seguiment. 

Verificació de dades CRF segons pla acordat. 

Seguiment de la inclusió a pacient. 

eguiment de consultes CRF. 

Col·laboració amb Regulatory en presentació de protocols, i Comitès 
Etica i Autoritats regulatòries. 

Seguiment i tancament d’events adversos greus. 

Busquem una persona amb experiencia en com a monitor d’assaigs clínics, que un 
futur pugui responsabilitzar-se de seleccionar i coordinar l’equip de monitors , 

les necessitats dels projectes. 

Títol universitari en Ciències de la Salut. 
s de 4 anys d’experìència en Clinical Trials, gestionant assaigs clínics, estudis 

usuari 

Formació de postgrau en Clinical Trials. 
Experiencia en gestió d’equips de Monitors. 

Oficines a Barcelona centre. 
35.000 – 40.000€ 

Data d’inici de contracte: Setembre 2022. 

Som una Fundació privada, sense ànim de lucre, i vinculada a l’Hospital Clínic de 
salut de les persones i millorar la 

Per donar resposta als nostres fins fundacionals,  
disposem d’una CRO acadèmica per la realització d’assajos clínics i assajos iniciats 

 les necessitats 

assaigs clínics que pugin 

Realització de visites, previes, de seguiment i de tancament al centre, 
 

de protocols, i Comitès 

assaigs clínics, que un 
equip de monitors , 

Clinical Trials, gestionant assaigs clínics, estudis 


