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Diplomat/da en Infermeria 

 

L’IDIBELL busca incorporar un/a DIPLOMAT/DA EN INFERMERIA per a la 

Unitat de MEDICINA PREVENTIVA DEL HOSPITAL UNIVAERSITARI DE 

BELLVITGE. 

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. 

 Els focus de recerca de l’IDIBELL són el càncer, les neurociències, la medicina 
translacional i la medicina regenerativa; 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 
reconeixement 'HR Excellence in Research' per part de la Comissió Europea. 

Funcions 

Les funcions a realitzar seran de suport a les tasques de recerca associades als assajos 

clínics vigents al Servei. 

• Realitzar els qüestionaris inicials. 

• Realitzar les mesures antropomètriques inicials. 

• Realitzar el seguiment dels pacients i si es el cas, extracció de sang i frotis al pacient 

amb indicacions segons el protocol. 

• Manejar les bases de dades i registres del/s estudis. 

 

Requisits 

• Coneixements informàtics. 

• Experiència: No es demana experiència prèvia en llocs/tasques similars. 

• Idiomes: Comprensió del anglès escrit. 

• Habilitats tècniques: Coneixement dels programes informàtics més freqüents. Les 

pròpies de la formació de grau. 

http://www.bellvitgehospital.cat/
http://www.viladecanshospital.cat/ca/default.aspx
http://ico.gencat.cat/es/inici/
http://www.ub.edu/web/ub/ca/
http://www.l-h.cat/
http://www.isciii.es/
http://hubc.ub.edu/ca
http://hubc.ub.edu/ca
http://cerca.cat/
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r
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• Habilitats personals Ser proactiu i amb bones habilitats en el treball en equip.  

 

Es valorarà  

Es valorarà el coneixement i habilitats en el maneig de mostres biològiques.  

• Estudis, cursos o coneixements valorables: Formació postgraduada en el camp de 

la metodologia o recerca (no imprescindible tant sols valorable) 

• Idiomes valorables (però NO imprescindibles): Anglès parlat 

• Altres: Possibilitat de desplaçament a altres centres. 

 

Oferim 

• Tipus de contracte: Contracte inicial d’un any a prorrogar segons el nombre d’estudis 

vigents.  

• Jornada laboral : Jornada a temps parcial. Vint hores setmana matins. 

• Horari de treball: : De Dilluns a divendres de 09:00 a 13:00 hores.  

• Categoria professional Diplomat/da de recerca. 

• Retribució: D’acord a taules salarials IDIBELL. 

• Data d’incorporació desitjada: Immediata. 

• Ubicació: Servei de Medicina Preventiva. Hospital Universitari de Bellvitge. 

 

Documentació requerida 

• Curriculum vitae 

• Carta de motivació 

La data límit per rebre candidatures serà el proper 03/02/2021. 

Observacions 

The 'HR Excellence in Research' award represents IDIBELL’s commitment to the 

implementation of Human Resources policies, which oversee the attracting and development 

of talent in an open, transparent, and based on personal merit, in alignment with the 

principles of the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the 

Recruitment Researchers (Carter and Code). 

 

https://idibell.cat/en/the-institute/institutional-profile/human-resources-excellence-in-research-hrs4r/
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/european-charter
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code

