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CONVOCATÒRIA DE EPIDEMIÒLEG/A (REF.: 2019/194)
1. DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ: L’IGTP precisa incorporar al CEEISCAT un/a Epidemiòleg/a per el projecte:
Self sampling intervention and online result consultation: A new screening strategy to eliminate Hepatitis
C virus among men who have sex with men in Catalonia (Spain). Amb codi d’expedient: 07691.
2. ÉS REQUEREIX:
a) Es valorarà estar en possessió del títol de llicenciat/da en ciències de la salut o ciències socials amb
coneixements d’epidemiologia i Salut Pública.
b) Es valorarà acreditar experiència prèvia en projectes de recerca en l’àmbit de l’epidemiologia i la Salut
Pública.
c) Acreditar un bon nivell d’ anglès
d) Experiència en treballar amb organitzacions LGTBI+ i/o persones que viuen amb VIH.
e) Disposició per treballar en l’àrea d’Epidemiologia i Salut Pública
f) Disposició per treballar en equip
3. FUNCIONS:
Les tasques a portar a terme són:
a) Coordinació de camp.
b) Anàlisi de les dades.
c) Redacció de l’informe final i comunicacions científiques.
4. S’OFEREIX:
a) Salari brut anual anual a negociar en funció de la experiència de la persona candidata, distribuïts en 12
pagues
b) El contracte tindrà una durada de 12 mesos
c) El contractat/ada tindrà una jornada laboral completa
d) Incorporació immediata
5. PER MÉS INFORMACIÓ:
http://www.germanstrias.org/research/salud-comunitaria/1/epidemiologia-de-vihets-y-salud-global-ceeiscat

6.- 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 email 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
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7. TERMINI DE PRESENTACIÓ:
El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 06 de desembre de 2019.

