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RECURSOS HUMANS – CONVOCATÒRIA DE VACANT 

 

 
 

El IISPV obre una convocatòria per a un Graduat/da o Diplomat/da en Nutrició Humana 
i Dietètica per a la participació en el treball de camp de l’assaig PREDIMED-PLUS dins 
el grup d’investigació de Nutrició Humana, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 
de Reus, IISPV i la Universitat Rovira i Virgili, sota la direcció del Prof. Jordi Salas-
Salvadó. 

 
 

 LLOC DE TREBALL:   

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Universitat Rovira i Virgili. Reus 
(Tarragona). 

 
 TASQUES DEL LLOC DE TREBALL:  

o Donar suport  en el treball de camp de l’assaig multicèntric PREDIMED-PLUS. 
o Participar en la confecció  de les dietes i material didàctic d’educació dietètica 

nutricional.  
o Donar suport pel seguiment de la intervenció, control i educació dietètica nutricional 

mitjançant visites de contacte individual, grupal (xerrades), i trucades telefòniques.  
o Gestionar visites presencials i contacte telefònics de seguiment segons 

correspongui.  
o Ús del quadern de recollida de dades de l’estudi d’investigació i el seu 

processament on-line a través de la pàgina web. 
o Valoració dels hàbits alimentaris i d’ingesta dietètica mitjançant l’aplicació de 

registres dietètics de tres dies i qüestionaris de freqüència de consum d’aliments.  
o Gestió i ús dels procediments específics pertinents segons el protocol i/o el criteri 

de l’investigador, per exemple: determinacions antropomètriques i de composició 
corporal incloent els paràmetres derivats de la tècnica DEXA.  

o Aplicar altres tests específics i/o qüestionaris (inclou qüestionaris clínics 
psicopatològics i de qualitat de vida) i altres eines d’avaluació.  

 
 PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA (Titulació):   

Es requereix un Diplomat/da o Graduat/da en Nutrició Humana i Dietètica.  
 

 REQUISITS:  

o Cal haver acabat els estudis en els cinc anys anteriors a la contractació. 
o Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya. 
o Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció 

en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. 
o No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la 

sol·licitud. Estar inscrits com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO) a les 
oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) 

o No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en 
els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. 
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o No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en 
els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. 

o No haver estat en contracte de pràctiques més de 24 mesos. 
 

 ES VALORARÀ:    

o Doble titulació amb la titulació d’infermeria, psicologia o activitat física.  
o Nivell d’anglès mitjà-alt. 
o Experiència demostrable en estudis d’investigació, empatia, iniciativa i capacitat de 

treball en equip, així com la capacitat d’usar la informació i de les habilitat 
comunicatives. 

o Ús i explotació de bases de dades mitjançant SPSS o STATA. 
 

 CONDICIONS LABORALS 
 

o Contracte per obra o servei, 6 mesos 
o Jornada Completa 
 

 ENVIAR CV A/e:  
 

A l’atenció de:  
 

o Dra. Nancy Babio: nancy.babio@urv.cat 
o  Dr. Andrés Díaz: andres.diaz@iispv.cat 

 
 
 

    
    


