OFERTA DE FEINA
L’IDIBELL busca incorporar un Coordinador/a d’Assajos Clínics per a la Unitat de
VIH / Departament de Malalties Infeccioses (Dr. Angel Daniel Podzamczer)
L’Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca en
biomedicina participat per l'Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans de l'Institut
Català de la Salut, l'Institut Català d'Oncologia, la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat. El 2017, el Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMR[B])
inicia el desplegament del Programa de Medicina Regenerativa de Catalunya (P-CMR[C]) amb
l'IDIBELL.
Els focus de recerca de l’IDIBELL són el càncer, les neurociències i la medicina translacional;
recerca, innovació i societat són els pivots sobre els quals els investigadors treballen cada dia
per tal de millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes.
L’IDIBELL està situat a l’Hospitalet de Llobregat, al sud de Barcelona. El centre està acreditat
com a institut d’investigació sanitària per l’Instituto de Salud Carlos III; també és membre
del Campus d'Excel·lència Internacional de la Universitat de Barcelona HUBc i de la
institució CERCA de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, ha rebut el logo 'HR Excellence in
Research' de la Comissió Europea.

Funcions
•
•
•
•
•
•
•

Monitorització completa de diferents assajos clínics en fases diverses de desenvolupament.
Creació, manteniment i actualització de la base de dades (CRF) de diferents estudis de VIH.
Gestió de factures i/o pagaments relacionats amb la investigació clínica.
Administrar la documentació que es genera sobre els diferents estudis de VIH.
Preparar i presentar documentació per a l’avaluació de CEICs i AEMPS
Gestionar els contractes i els permisos necessaris per a portar a terme e un estudi
d’Investigació Clínica
Altres funcions administratives als assajos clínics en la unidad de VIH.

Requisits
•
•
•
•
•

Educació: grau/llicenciatura en Ciències de la Salut o estudis relacionats.
Experiència prèvia: haver treballat de coordinador/a d’assajos clínics
Llengües: anglès obligatori (mínim B2 / First Certificate equivalent).
Coneixements tècnics: usuari avançat de Microsoft Office amb coneixements de Word, Excel
i PowerPoint.
Competències: Capacitat analítica i de treball en equip, proactivitat, responsabilitat i
flexibilitat.

http://www.idibell.cat/modul/news/en/766/eu-certifies-idibell-as-a-center-of-excellence-inhuman-resources-for-researchers-hrs4r

Es valorarà
•
•
•

Altres estudis o coneixements: Màster en Assajos Clínics
Llengües valorables (però no obligatòries): català
Altres habilitats tècniques o competències: coneixement del sistema SAP, coneixements en
la preparació i l’enviament de documentació a AEMPS i CEICs per a la seva avaluació.

Oferim
•
•
•
•
•

Tipus de contracte: Contracte d’obra i servei, 1 any de duració (renovable)
Jornada laboral: temps complet (40 hores setmanals). Dilluns a dijous de 8:30h-17:30h i
divendres de 8:30h-14:30h
Categoria professional: Ajudant d’investigació
Retribució: 27.106,41€ brut/anual (augments posteriors depenent capacitat del candidat/a)
Incorporació: immediata o en un termini de 15 dies

Documentació requerida
•
•

Carta de Presentació
Curriculum Vitae

•

El Deadline per rebre candidatures serà el 22/10/2018

Observacions
Els candidats han de presentar la documentació a través de la web de l’IDIBELL:
http://www.idibell.cat/modul/ofertes-feina/cat
Contacte:
Departament
de
Recursos
rrhh@idibell.cat TFS: 93 260 7290; 93 260 7834.

Humans,

IDIBELL.

* Totes les ofertes de feina han de ser revisades i acceptades pel departament de RRHH per tal de
garantir el compliment legal i laboral, els principis de la Carta Europea d'Investigadors i el Codi de
Conducta per als Investigadors de Reclutament.

L'IDIBELL obté el segell d'Excel·lència en RRHH l'any 2015.
Aquest segell representa el compromís de l'IDIBELL amb la implementació de polítiques de RRHH, que
supervisen l'atracció i el desenvolupament del talent d'una manera oberta i transparent, basada en el mèrit
personal, alineat amb els principis de la Carta Europea per a Investigadors i el Codi de Conducta per al
reclutament d’investigadors.

http://www.idibell.cat/modul/news/en/766/eu-certifies-idibell-as-a-center-of-excellence-inhuman-resources-for-researchers-hrs4r

