
  

                             Referència: 19_06_FAR 

                                                        

  

El CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ  

 
OFERTA: 

 
LLOC DE TREBALL JORNADA COMPLETA: 

 
1 FARMACÒLEG/A CLÍNICA 
(Grup professional 1.2.: Personal assistencial titulat de grau superior (AS-TGS)) 

 
REQUISITS: 

 

� Títol de llicenciatura/grau en ciències de salut.  
� Títol d’especialista en farmacologia clínica.  

 

ES VALORARÀ: 

� Curriculum vitae. 

� Formació en metodologia de la recerca, estadística, bioètica, regulació de medicaments i 
productes sanitaris, i regulació de la recerca biomèdica en general. 

� Formació avançada en Bona Pràctica Clínica i Qualitat. 
� Experiència en Comitès d’Ètica d’Investigació. 
� Experiència en promoció, gestió i coordinació d'assaigs clínics. 
� Anglès, nivell alt. 
� Capacitats de planificació, negociació, treball en equip, empatia, comunicació i rigorositat. 
 

S’OFEREIX: 

La persona candidata designada, es vincularà mitjançant un contracte d’interí per vacant o 
transitòriament altres modalitats que en dret sigui possible, sense que aquesta perdin la condició 
d’interins i sempre pel temps imprescindible fins a la convocatòria reglamentaria de la plaça amb 
caràcter definitiu. Condicions laborals establertes segons les establertes en el conveni d’aplicació al 
centre.  
 
PROCÉS DE SELECCIÓ: 

Les condicions generals d’aquesta convocatòria es regiran pel que recull al present anunci i en el seu 
defecte per les bases tipus de convocatòria per ocupació de places vigents al Consorci Corporació 
Sanitaria Parc Taulí, que es pot consultar en la pàgina web de l'entitat www.tauli.cat 
 
INFORMACIÓ, INSCRIPCIÓ, DOCUMENTACIÓ I TERMINI: 

Les persones interessades podran fer la seva inscripció a l’enllaç següent: http://bit.ly/2Dhvong .On 
caldrà adjuntar el currículum en format PDF i adjuntar com a documents addicionals, els requisits de 
la convocatòria, així com tota aquella documentació que considereu adient per a l’acreditació dels 
mèrits individuals. Per a consultes en relació aquesta convocatòria us podeu adreçar a 
seleccio@tauli.cat , indicant el número de referència d’aquest anunci.  
Data de termini: 21 de febrer de 2019 

 
Sabadell, 7 de febrer de 2019 


