OFERTA DE FEINA
L’IDIBELL busca incorporar un Tècnic de Gestió d´Ajuts per a la Unitat de
Gestió d´Ajuts de Recerca d´IDIBELL.
L’Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca
en biomedicina participat per l'Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans
de l'Institut Català de la Salut, l'Institut Català d'Oncologia, la Universitat de Barcelona i
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

Els focus de recerca de l’IDIBELL són el càncer, les neurociències, la medicina
translacional i la medicina regenerativa; recerca, innovació i societat són els pivots
sobre els quals els investigadors treballen cada dia per tal de millorar la qualitat de vida
dels ciutadans i ciutadanes.

L’IDIBELL està situat a l’Hospitalet de Llobregat, al sud de Barcelona. El centre està
acreditat com a institut d’investigació sanitària per l’Instituto de Salud Carlos III; també
és membre del Campus d'Excel·lència Internacional de la Universitat de Barcelona
HUBc i de la institució CERCA de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, ha rebut el
logo 'HR Excellence in Research' de la Comissió Europea.

Funcions
•

Seguiment i actualització de la normativa aplicable als ajuts.

•

Realitzar justificacions del projectes complint les dates límit, elaborant la part
econòmica i tramitant les memòries científiques.

•

Obertura de centres de cost.

•

Preparació de les auditories externes vinculades als ajuts rebuts.

•

Elaborar i presentar al·legacions a les despeses justificades rebutjades.

•

Fer seguiment de l’execució econòmica dels projectes, resolent les incidències
detectades durant la seva l'execució.

•

Donar suport al personal investigador en tot allò que sigui necessari per a la
correcta execució i justificació del projecte.

Requisits
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•
•
•
•
•

Estudis: Titulació universitària de diplomatura/grau, preferiblement relacionada amb
Dret, Economia o Recursos Humans.
Experiència: En un lloc de característiques similars.
Idiomes: Castellà, català i anglès (nivell B2).
Habilitats tècniques: Usuari avançat d’Office. Coneixement del programa de gestió
EKON.
Habilitats personals: Competències en resolució de conflictes, relacions
interpersonals i flexibilitat. Orientació al client. Treball en Equip. Inquietud de millora.

Es valorarà
•

Estudis, cursos o coneixements valorables:
o Estudis de Postgrau, Màster, etc.
o Formació en gestió de projectes i coneixement del sector de la recerca
biosanitària.

Oferim
•
•
•
•
•
•

Tipus de contracte: Temporal, 1 any.
Jornada laboral: Completa.
Categoria professional: Tècnic de Gestió d´Ajuts a la Recerca.
Retribució: D’acord a l’experiència del candidat.
Data d’incorporació desitjada: 01/01/2021.
Ubicació: IDIBELL, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

Documentació requerida
•
•

Curriculum vitae
Carta de presentació

La data límit per rebre candidatures serà el proper 19 Desembre 2020.

Observacions
Els candidats hauran de presentar les seves sol·licituds a través de la web de l’IDIBELL:
http://idibell.cat/ca/institut/uneix-te-a-idibell/ofertes-de-feina o al correu jobs@idibell.cat
indicant el nom de la posició tal i com apareix publicada.

Contact: People Management Unit, IDIBELL.
Tel.: +34 93 260 7290; +34 93 260 7834.

All job profiles must be reviewed and accepted by the People Management Unit in order
to guarantee legal and labor compliance, and the principles of the European charter for
Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment Researchers.
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IDIBELL obtained the Human Resources Excellence in Research award in 2015.
This distinction represents IDIBELL’s commitment to the implementation of Human
Resources policies, which oversee the attracting and development of talent in an open,
transparent, and based on personal merit, in alignment with the principles of the
European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of
Researchers.

https://idibell.cat/en/the-institute/institutional-profile/human-resources-excellence-in-research-hrs4r/
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