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Anunci de treball 22_95_FPT_TGM 

Sabadell, 19 de maig de 2022 

La Fundació Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT), 
ofereix una plaça de 

 
 
Funció: 

 
Gestor/a de projectes de la Unitat de Son 

 

Lloc/unitat d’incorporació: 

E/Lal candidat/ta s’incorporarà al grup de recerca I3PT: Inflamació de les vies aèries i patologia del son 
amb l’assistència sanitària de l’Insititut d’Investigació i Innovació Parc Taulí i contribuirà al 
desenvolupament dels projectes de recerca en curs per part del grup incloent coordinació d’estudis de 
la Unitat de son, gestió de pacients telemonitoritzats i seguiment de pacients amb dificultats d’ adaptació 
als tractaments.  

 

Funcions a desenvolupar:  

 Coordinació d’estudis d’investigació clínica: responsable del dia a dia d’estudis, des de l’inici fins 

al tancament de l’últim procediment de l’estudi. Citació de pacients i proves de l’estudi. 

 Coordinació amb els centres d’ atenció primària: gestió de proves realitzades als centres, gestió 

del material necessari, citació de pacients i revisió de proves.  

  Entrada de dades: Entrada de dades a les diferents  bases de dades dels projectes.  

 Col·laboració estreta amb l’investigador principal formant part de l’equip investigador.  

 Gestió de pacients telemonitoritzats: revisió dels registres de titulació, canvis de pressió o de 

mascareta. Coordinació amb l’ empresa de teràpies respiratòries.  

 Gestió de pacients derivats a atenció primària: entrada de dades a la base de dades, redacció 

d’ informe d’ alta de la unitat de son i enviament als diferents centres d’ atenció primària 

 Gestió d’ incidències amb pacients  en tractament amb dispositius de pressió positiva: enllaç 

entre l’ empresa proveïdora, l’ hospital i el pacient. Gestió d’ incidències telefòniques i del correu 

electrònic de la Unitat de Son. 

 

Lloc de treball: 

Titulat de Grau Mig 
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El lloc de treball està adscrit al grup professional: Grup professional 2 Personal No Investigador –Nivell 

2 (Titulat Mig). 

Requisits: 

 Grau o Diplomatura d’ infermeria 

 Màster en investigació clínica  

 

Es valorarà: 

 Currículum vitae. 

 Formació específica en treball a unitats de son 

 Experiència prèvia en la coordinació i/o participació en estudis clínics de l’àmbit dels trastorns 

respiratoris del son 

 Català, castellà i anglès, llegit i escrit. 

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

responsabilitats. 

 

S’ofereix: 

La persona candidata es vincularà laboralment, mitjançant un contracte de treball indefinit, a l’empara 

del Reial Decret llei 8/2022, de 5 d’abril, pel qual s’adopten mesures urgents en l’àmbit de la contractació 

laboral del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació que introdueix un nou article 23 bis a la 

Llei 14/2011, d’1 de juny amb l’epígraf “contracte d’activitats científic-tècniques”. La dedicació és a 

jornada parcial ( 20 hores) i condicions laborals, establertes en el conveni col·lectiu d’aplicació al centre. 

El contracte està finançat pel “PROGRAMA DE GESTIÓ COMPARTIDA DE LA SÍNDROME D’APNEES 
I HIPOPNEES DEL SON ENTRE L’ATENCIÓ ESPECIALITZADA I L’ATENCIÓ PRIMÀRIA DEL 

VALLÈS OCCIDENTAL OEST”, finançat per la Societat Catalana de  Pneumologia. 

 

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, la Fundació, 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://tauli.talentclue.com/es/node/86874415/12623479 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:  27 de maig de 2022 

Codi 8202 


