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PROJECT MANAGER - EPIDEMIÒLEG/A (REF.: 2020/59) 
 

 

1. DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ: 

L’IGTP precisa incorporar al CEEISCAT un/a gestor/a de projecte Epidemiòleg/a per a integrar-se al 

Grup de Treball de  Monitoratge i avaluació de l’epidèmia de COVID-19 a Catalunya. 

 

2. ÉS REQUEREIX: 

a) Estar en possessió del títol de llicenciat/da en algun grau de ciències de la salut, 

preferentment medicina  amb coneixements d’epidemiologia i Salut Pública. 

b) Experiència en el cicle complet de gestió de projectes, inclòs el desenvolupament, 

implementació i redacció d’informes i publicació de resultats en revistes científiques. 

c) Fortes habilitats organitzatives, operatives i  analítiques. 

d) Excel·lents habilitats de treball en equip i de  comunicació amb actors de diverses institucions 

i disciplines. 

e) Ser capaç de gestionar diverses tasques, prioritzar la càrrega de treball, resposta ràpida, 

f) Capacitat de síntesi i  de  preparar informes i  fer presentacions.  

g) Excel·lent coneixement de Microsoft Office (word, excel, power point). 

h) Coneixement del català i de l’anglès. 

 

ES RECOMANA: 
 

i) Acreditar experiència prèvia en projectes d’epidemiologia poblacional i sistemes 

d’informació en  l’àmbit de l’epidemiologia i la Salut Pública, preferiblement, relacionades 

amb malalties transmissibles . 

j) Usuari habitual i maneig de softwares estadístics, preferiblement stata o R. 
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3. FUNCIONS:  

a) Donar suport en les tasques de coordinació tècnica (objectius i agenda, organitzar i 

documentar reunions, ...). 

b) Donar suport als projectes específics que el centre està implementant (disseny, 

implementació, seguiment i anàlisi).  

c) Involucració directe en el seguiment dels resultats generals del projectes que es realitzen en 

el sí del Grup. 

d) Col·laboració en la producció i disseminació de resultats integrats.    

e) Adaptar-se al lloc de treball, seguint els criteris i normatives de teletreball  que s’estableixin 

en el context de l’epidèmia COVID-19, serà el CEEISCAT (IGTP, Campus de Can Ruti). 

 

4. S’OFEREIX:  

a) Salari brut anual segons la vàlua del candidat/a distribuït en 12 mensualitats. 

b) Incorporació immediata. 

c) Contracte de duració de 12 mesos. 

d) El contracte s’iniciarà el mes de Juliol-Agost de 2020. 

e) Retribució flexible (tiquet guarderia)- 

f) El contractat/ada tindrà una jornada laboral completa. 

g) 23 dies de vacances + 9 dies personals anuals 

h) Formar part d'un centre de recerca multidisciplinari excel·lent en la recerca de malalties 

neurològiques de un centre premiat amb el distintiu HRS4R 

i) Càpsules formatives a càrrec de la empresa. 

 

5. PER MÉS INFORMACIÓ:  
http://www.germanstrias.org/research/community-health/1/ceeiscat-centre-for-epidemiological-studies-

of-sexually-transmitted-disease-and-aids-in-catalonia 

 

http://www.germanstrias.org/research/community-health/1/ceeiscat-centre-for-epidemiological-studies-of-sexually-transmitted-disease-and-aids-in-catalonia
http://www.germanstrias.org/research/community-health/1/ceeiscat-centre-for-epidemiological-studies-of-sexually-transmitted-disease-and-aids-in-catalonia
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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 referències per email a l'adreça seleccio@igtp.cat,  

 

NO ES CONSIDERARAN LES CANDIDATURES QUE NO INDIQUIN LA REFERÈNCIA DE L'OFERTA EN 

L'ASSUMPTE. 

 

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades. 

 

7. TERMINI DE PRESENTACIÓ: 

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 15/07/2020. 
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