
 

 

 

Gestor/a de projectes 
 

El Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) és una institució del sector públic, localitzat a 
Barcelona, que promou i desenvolupa la investigació i la innovació biosanitària de l’Hospital 
Universitari Vall d’Hebron (HUVH). El VHIR treballa per trobar solucions als problemes de la 
salut de les persones, i té la voluntat de contribuir al desenvolupament científic, docent, 
social i econòmic del nostre entorn. 

El VHIR necessita incorporar a la Unitat de Suport a la Investigació Clínica (USIC) un/a 
gestor/a de projectes per gestionar els projectes d’investigació clínica, especialment assajos 
clínics, vinculats a la Plataforma d’Unitats d’Investigació Clínica i Assajos Clínics del Institut 
de Salud Carlos III. 

 

Perfil:  
Titulació: llicenciatura o grau en l’àmbit de ciències de la salut. 

Es valorarà la següent formació i coneixements: 

 Formació en monitoratge d’assajos clínics. 

 Formació en legislació i gestió de la investigació clínica, especialment d’assajos 
clínics. 

 Mínim de 3 anys d’experiència demostrable en monitoratge d’assajos clínics i altres 
tipus de projectes d’investigació clínica. 

 Planificació i organització del treball. 

 Autonomia i flexibilitat. 

 Capacitat de comunicació i de treball en equip, i d’organització i resolució de 
conflictes. 

 Imprescindible domini del català i castellà, i nivell alt d’anglès, tan escrit como oral. 

 

Tasques: 
 Planificació, organització, coordinació i control del desenvolupament dels projectes 

d’investigació clínica en els que participa la Unitat. 

 Planificació, coordinació i supervisió de les activitats realitzades pels monitors. 

 Realització de les tasques específiques d’un monitor d’assajos clínics. 

Oferta de treball 

http://www.vhir.org/serveis/UCICAC/presentacioplataforma.asp?Idioma=en&mv1=3&mv2=9&mh1=3&mh2=9&mh3=1&mh4=1�
http://www.vhir.org/�
http://www.vhir.org/index.asp?Idioma=ca�


 Suport en la gestió d’autoritzacions, modificacions i notificacions als CEICs, AEMPS 

o d’altres autoritats competents. 

 Registre i control de les activitats realitzades per a cada projecte. 

 Elaboració i gestió dels materials i documents del estudis necessaris pel 

desenvolupament del projecte. 

 Implementació d’iniciatives que ajuden al desenvolupament dels projectes. 

 Resolució de discrepàncies i incidències que puguin sorgir durant el 

desenvolupament del projecte. 

 Assistència, preparació i organització de les reunions d’investigadors. 

 Participació en les auditories i inspeccions quan aquestes siguin necessàries. 

 Desenvolupament i seguiment d’un pla per garantir que els assajos clínics es 

realitzen segons els compromisos adquirits i d’acord al protocol, les normes de BPC i 

els procediments establerts. 

 Implementació dels procediments (PNT) establerts, i participació, si aplica, en  

l’elaboració i revisió dels PNT de les activitats en las que participa. 

 Participació en les activitats de docència del VHIR i del HUVH. 

 Suport a les tasques de la seva àrea d’actuació que li siguin encomanades pels seus 

responsables. 

 

Tipus de contracte i retribució: 
 Contracte a temps complet vinculat al projecte de la Plataforma d’Unitats d’ 

Investigació Clínica i Assajos Clínics del ISCIII- PT13/0002/0028). 
 Retribució segons el que s’estableix a la normativa de la convocatòria del projecte 

(es tindrà en compte el grau d’experiència i el valor afegit del candidat/a). 
 Incorporació immediata. 

 

Les persones interessades poden enviar el seu curriculum vitae amb la referència 
USIC_gestor a les següents adreces: seleccio@vhir.org i inma.fuentes@vhir.org.  
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