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La Fundació Parc Taulí  
per a l’Àrea de Malalts Crítics 

 

OFERTA: 
LLOC DE TREBALL: 
 

1 Titulat/da Grau Mig en Infermeria d’Assaigs Clínics (jornada parcial 70%) 
 
REQUISITS: 

 Títol universitari de grau mig o diplomatura d'Infermeria 
 
ES VALORARÀ: 

 Màster Malalt Crític o experiència a l'entorn del malalt crítics 
 Habilitat en el maneig d'eines informàtiques i tecnològiques 
 Coneixements d’anglès 
 Habilitats organitzatives, comunicatives i de treball en equip i capacitats de resolució de problemes 
 Pensament crític, autoaprenentatge i rigorositat 
 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR: 
 Conèixer els Protocols i procediments dels diferents estudis clínics que es realitzen a l'Àrea de Crítics 

relacionats amb el projecte SMARVENT "Uso de algoritmos sobre señales fisiológicas para personalizar 
la atención al paciente crítico sometido a ventilación mecánica” 

 Assistir als investigadors en els diferents projectes clínics: inclusió de pacients, informació, 
consentiments, seguiment i recollida de dades.  

 Actualització de base de dades i control de qualitat de les dades assegurant el compliment de la 
normativa vigent i de les Normes de Bona Pràctica Clínica 

 Assistència a reunions d'Investigadors 
 

S’OFEREIX: 

La persona candidata designada, estarà subjecte a les condicions laborals establertes en el conveni d’aplicació 

al centre i tindrà vinculació laboral mitjançant contracte temporal, fins a la data prevista de finalització del 

projecte “SMARTVENT (desembre de 2021),i que ha estat finançat per les ajudes RETOS-Colaboración 2017 del 

Ministerio de Ciencias, Innovación y Universidades, i amb possible finançament amb càrrec al Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional (FEDER).  
 
PROCES DE SELECCIÓ: 

Les condicions generals d’aquesta convocatòria es regiran pel que recull al present anunci i en el seu 
defecte per les bases tipus de convocatòria per ocupació de places vigents que es pot consultar en la 
pàgina web de l'entitat www.tauli.cat  
En compliment de la LISMI, el Consorci, contemplarà la reserva per a les persones candidates que 
acreditin una discapacitat  igual o superior al 33%, sempre que siguin idònies pel desenvolupament de 
les funcions a cobrir. 
 
INFORMACIÓ, INSCRIPCIÓ, DOCUMENTACIÓ I TERMINI: 

Les persones interessades podran fer la seva inscripció a l’enllaç següent: : http://bit.ly/36kpbUa on 
caldrà adjuntar en format PDF el currículum i els requisits de la convocatòria, així com tota aquella 
documentació que considereu adient per a l’acreditació dels mèrits individuals. Per a consultes en 
relació aquesta convocatòria us podeu adreçar a seleccio@tauli.cat indicant el número de referència 
d’aquest anunci.  

https://www.tauli.cat/tauli/professionals/treballar-amb-nosaltres/informacio-d-anuncis-de-treball-i-convocatories
http://www.tauli.cat/
http://bit.ly/36kpbUa
mailto:seleccio@tauli.cat
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Data de termini: 23 de febrer de 2020 
 

Sabadell, 22 de gener de 2020 
Codi: 6097 

 
 


