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COORDINADOR/A ASSAIG CLINIC (REF.: 2020/33) 
 

 

1. DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ: 

 

L’Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP), precisa incorporar un/a 

coordinador/a d’assaigs clínics en el grup de la Unitat de Tuberculosi Experimental (UTE) liderat per el Dr. 

Pere-Joan Cardona, per portar a terme totes les tasques relacionades amb el projecte COVID19. 

 

2. ÉS REQUEREIX: 

 

a) Estar en possessió del títol de graduat/da en branca de ciències de la salut. 

b) Es valorarà estar en possessió del doctorat en medicina o microbiologia. 

c) Experiència mínima de tres anys en coordinació d’assajos clínics. 

d) Coneixements d’investigació clínica i bones pràctiques. 

e) Capacitat de treball en equip multidisciplinari i en teletreball. 

f) Acreditar un bon nivell d’ anglès i coneixement d’eines informàtiques . 

g) Carnet de conduir i vehicle propi. 

 

3. FUNCIONS:  

 

Les tasques a portar a terme són : 

a) Realitzar procediments d’inici, desenvolupament i tancament d’assaig clínics.  

b) Gestió de la documentació dels assajos clínics. 

c) Coordinació global del funcionament de l’assaig.  

d) Confecció i supervisió de sites, logística i SOPs. 

e) Complementació i recollida de dades. 

f) Manipulació i enviament de mostres biològiques. 

g) Gestió de monitoritzacions, auditories i inspeccions. 

h) Altres tasques pròpies de coordinador/a d’assajos clínics. 
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4. S’OFEREIX:  

 

a) Salari brut a negociar en funció de la experiència de la persona candidata, distribuïts en 12 pagues. 
b) Dedicació horària negociable. 
c) Duració del contracte: fins el desembre 2020. 
d) Incorporació immediata. 

 
 

5. PER MÉS INFORMACIÓ: 

  

Per més informació consultar el link:  

https://unitatdetuberculosiexperimental.wordpress.com/scientific-team/ 

 

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, INDICANT 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 13 de maig de 2020. 
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