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CONVOCATÒRIA GESTOR/A DE CONTRACTES D’INVESTIGACIÓ I ASSAIGS
CLÍNICS (REF.: 2016/15)

1. DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ: : La Unitat d’ Investigació Clínica (UIC) del Institut Català
d’Oncologia (ICO) precisa incorporar 1 tècnic/a per a desenvolupar tasques de gestió i avaluació
de contractes d’investigació clínica.
2. ÉS REQUEREIX:
a) Estar en possessió del títol de Llicenciatura en Dret, ADE, econòmiques o similar
b) Formació complementària en Assajos Clínics i de l’àmbit sanitari
c) Acreditar experiència prèvia en gestió documental i comptabilitat.
d) Bon nivell d’anglès i eines informàtiques
e) Capacitat de treball en equip
3. FUNCIONS:
 Gestió de contractes d ‘investigació clínica i assaigs clínics
 Revisió de les memòries econòmiques i seguiment del seu compliment
 Registre, control i seguiment documental dels estudis de la Unitat
 Elaboració i gestió dels pressupostos i memòries econòmiques associades als contractes
 Comunicació amb promotors, AEMPS, CEIC i investigadors
4. S’OFEREIX:
a) Salari brut anual de 19.452,53 euros, distribuïts en 12 pagues
b) Contracte d’obra i servei en jornada laboral de 30 hores setmanals de dilluns a divendres
c) El contracte s’iniciarà durant el mes de Març
5.‐ PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:
Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu
CV i contacte de 2‐3 referències per e‐mail a l'adreça rrhh@igtp.cat, indicant la referència de
l'oferta en l'assumpte.
Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades
6. TERMINI DE PRESENTACIÓ:
El termini de presentació de les sol∙licituds finalitzarà el dia 11 de març de 2016 a les 15.00h
7. COMISSIÓ AVALUADORA: Les sol∙licituds presentades seran avaluades per la Direcció, el
Coordinador clínic de la UIC, i un membre de la Unitat, que seran els intèrprets dels requisits i de
la seva exigibilitat.
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