
  
                      Referència:16_24_TUP 

                                                        

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les seves dades seran incorporades al fitxer de 
Recursos Humans de l’Entitat, amb l’únic fi de ser utilitzades  en el present procés de selecció. En qualsevol moment podreu exercir els drets que us reconeix 
la mateixa llei, d’accés rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant una comunicació escrita i signada adjuntant fotocopia del DNI o document equivalent 
dirigit al consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, Parc Taulí, núm. 1 de Sabadell. 

La Fundació Parc Taulí  
per la seva Unitat de Projectes 

 
OFERTA: 

 
LLOC DE TREBALL CARÀCTER TEMPORAL DE: 
 

- 1 Tècnic/a superior  
 
REQUISITS: 
 
§ Títol universitari en ciències de la salut. 
§ Experiència professional mínima d’1 any com a membre d’un equip de recerca i/o 

participació en projectes col·laboratius. 
 

ES VALORARÀ: 
 
§ Curriculum vitae. 
§ Capacitats de planificació, lideratge, negociació, treball en equip, empatia i 

comunicació. 
§ Formació en metolodogia i sobre la regulació i aspectes ètics de la recerca. 
§ Experiència en la coordinació d’equips. 
§ Experiència i Formació d’àmbit nacional i europeu de la política de recerca i de la 

gestió de projectes en la seva totalitat, d’entitats finançadores i ajuts públics. 
§ Nivell advanced d’anglès 
 
DOCUMENTACIÓ I TERMINI DE PRESENTACIÓ: 
 
Específicament per aquest lloc de treball s’haurà d’acompanyar d’un document en PDF de 
3 fulls d’elaboració pròpia que consistirà en el plantejament de l’organització de la Unitat 
de Projectes de recerca sanitària amb l’objectiu de millorar la captació de fons dels grups 
de recerca. 
 
Els interessats podran complimentar la seva participació adreçant el seu CV i el document 
de treball en format PDF, a l’adreça:  http://www.tauli.cat/tauli/curriculum, fins el 
proper dia 9 de desembre 2016, indicant la referència de l’oferta: 16_24_TUP 
 
S’OFEREIX: 
 
Jornada completa, amb la categoria de Tècnic/a Superior i condicions laborals establertes 
d’acord amb el conveni d’aplicació al centre.  
 
Sabadell, 21 de novembre de 2016 


