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CONVOCATÒRIA D’INFERMER/A D’ASSAIGS CLÍNICS (REF.: 2020/009) 
 

 

1. DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ: L’IGTP precisa incorporar un/a infermer/a d’assaigs clínics en el grup de 

Dermatologia. 

 

2. ÉS REQUEREIX: 

a) Estar en possessió del títol de Diplomatura o Grau en Infermeria. 
b) Disposició per treballar en l’àrea d’assaigs clínics de Dermatologia. 
c) Disposició per treballar en equip 
d) Acreditar experiència prèvia en assaigs clínics 
e) Acreditar un bon nivell d’ anglès. 

  

3. FUNCIONS: Les tasques a portar a terme són les següents: 

a) Coneixement  i monitorització dels protocols. 
b) Reclutament i  programació dels pacients. 
c) Seguiment dels pacients inclosos als assaigs clínics. 
d) Gestió i  maneig de dades clíniques. 
e) Pressa de constants vitals, ECG, extracció mostres biològiques, processament d’aquestes i administració 

de medicació. 
 

4. S’OFEREIX:  

a) Salari brut anual segons la vàlua del candidat/a. 
b) El contractat/ada tindrà una jornada laboral completa. 
c) El contracte s’iniciarà el dia 6 de febrer del 2020. 
 

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 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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6. TERMINI DE PRESENTACIÓ: 

 El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 28/01/2020. 

 

 

 


