Anunci de treball 21_07_FPT_TGM
Sabadell, 27 de gener de 2021

1 Tècnic/a Grau Mig
Grup professional 5: Personal para-assistencial amb titulació de Grau Mig (PAS-TGS)

Requisits:


Títol de grau en ciències de la salut o diplimat universitàri (Infermeria).

Es valorarà:


Curriculum vitae.



Formació específica en assaig clínics (es valorarà Màster en monitorització d’assaigs clínics).



Experiència prèvia en la coordinació d’assaigs clínics i gestió d’estudis clínics.



Experiència prèvia com a monitor d’assaig clínic (CRA, Clinical Research Asociate).



Formació en normes de Bona Pràctica Clínica i Qualitat.



Coneixements de la normativa ètica i legal que regula la investigació clínica amb medicaments,
productes sanitaris, i regulació de la investigació biomèdica en general.



Català, castellà i anglès, llegit i escrit.



Capacitats d'organització, treball en equip, empatia, comunicació, rigorositat i assumir
responsabilitats.

S’ofereix:
Els/les candidats/tes designats/des es vincularan laboralment a la Unitat d’Assaigs Clínics, mitjançant un
contracte temporal. Amb les modalitats letgals mes oportunes en cada moment, amb dedicació a jornada
complerta i condicions laborals, establertes en el conveni col·lectiu d’aplicació al centre.

Procés de selecció:
Les condicions generals d’aquesta convocatòria es regiran pel que recull el present anunci, i amb els
procediments que es contemplen a bases tipus de convocatòria per ocupació de places vigents que es
pot consultar en la pàgina web de l'entitat www.tauli.cat .
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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: https://bit.ly/3iMSp60 on
caldrà adjuntar el currículum en format PDF i adjuntar com a documents addicionals, 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.

Data de termini: 19 de febrer de 2021
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