CONVOCATÒRIA DE INFERMER/A EN RECERCA

REFERÈNCIA: 21/19
BASES DE LA CONVOCATÒRIA:
PLAÇA CONVOCADA
Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça d’infermer/a en recerca a
l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA PERE VIRGILI (IISPV)
Perfil del lloc de treball:
Graduat o Graduada en INFERMERIA
Lloc de treball:
Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili. Hospital JOAN XXIII Tarragona. Unitat
d’Ictus. Servei de Neurologia.
Funcions a desenvolupar per la persona contractada:
-

Coordinació assaigs clínics de patologia vascular cerebral de la Unitat d’Ictus
del servei de neurologia de HJ23;
ompliment CRD, visites, extracció i recollida de mostres, agenda de

o

pacients.
-

Gestió i ompliment de bases de dades Ictus; CICAT, RENISEN...

-

Suport a projectes de recerca propis del grup de recerca de neurovascular .

Requeriments:
-

Grau/Diplomatura en infermeria

-

Anglès, nivell mig

Es valorarà:
-

Coneixement i experiència prèvia en projectes de recerca.
Control i gestió de bases de dades.
Coneixement idiomes (anglès),
Coneixements ofimàtics, estadística, SPSS.
Coneixement i/o experiència en patologia cerebrovascular.
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S’ofereix:





Tipus de contracte: temps parcial
Jornada: mitja jornada (20h) – Matins
Durada: 1any amb possibilitat de prorroga
Incorporació prevista: Immediata

Presentació de Sol·licituds:
Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació
personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i la documentació
acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.
Lloc de Presentació:
Les persones interessades han d’enviar la sol·licitud a l’adreça de correu electrònic
rrhh@iispv.cat (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)
Data límit Presentació: 26/06/2019
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