OFERTA DE FEINA
L’IDIBELL busca incorporar un/a Infermer/a pel subprojecte Metro-Sudper.,
per donar suport al projecte de recerca de la Fundació La Marató “Afrontar
els reptes de l'atenció aguda a les persones amb ictus al segle XXI: assolir
les màximes taxes de tractaments de reperfusió, eliminar les desigualtats
en l'accés i el maneig de les macrodades”, coordinat i liderat per la
Fundació Ictus.
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
El candidat/a realitzarà tasques d’execució i de suport a l’Hospital de Bellvitge, en es
desenvolupa el subprojecte de l’estudi de la Fundació Marató de TV3 centrat en avaluar
l’equitat d’accés a les teràpies de reperfusió en pacients amb ictus agut a l’Àrea
Metropolitana Sud.
Més concretament, les tasques a desenvolupar són:
•
•
•
•
•

Recollida de dades de pacients hospitalitzats amb el diagnòstic d’ictus a l’Hospital
de Bellvitge
Coordinació de la recollida de dades dels hospitals de l’àrea de la Metro Sud i control
de la qualitat de la informació subministrada
Col·laboració en el disseny i posada en marxa d’un projecte relacionat amb l’impacte
en salut dels resultats reportats pels pacients (les seves sigles en anglès, PROMS)
amb ictus
Comunicació i diàleg amb stakeholders (grups d’interès i actors clau per l’execució
exitosa dels projectes), afavorint processos de participació.
Redacció d’informes i documents de treball dels projectes.
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•
•

Gestió, tractament i posterior anàlisi (quantitativa i/o qualitativa) de les dades
resultants.
Preparació, assistència i coordinació de reunions.

Requisits
•
•
•

Estudis: diplomat / graduat en infermeria
Experiència prèvia realitzant funcions anterior
Idiomes: Disposar del coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C1
de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent

Es valorarà
•
•
•

Coneixements sobre bioestadística i disseny d’estudis.
Coneixements en ofimàtica i programes d’anàlisis estadístiques.
Experiència prèvia en la redacció de protocols, informes i articles científics en
l’àmbit de la salut, els serveis sanitaris i socials.

Oferim
•
•
•
•
•
•

Tipus de contracte: temporal
Jornada laboral: temps complert, 40 hores setmanals
Horari de treball: dilluns a divendres de 8h a 17h
Categoria professional: Ajudant Investigació A
Data d’incorporació desitjada: segona setmana novembre 2018
Ubicació: IDIBELL, l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

Documentació requerida
•
•

Curriculum Vitae
Carta de Presentació

El Deadline per rebre candidatures serà el proper 02/11/2018

Observacions
Els candidats hauran de presentar les seves sol·licituds a través de la web de l’IDIBELL:
http://idibell.cat/ca/institut/uneix-te-a-idibell/ofertes-de-feina o al correu rrhh@idibell.cat
indicant el nom de la posició tal i com apareix publicada.
Contacte: Departament de Recursos Humans, IDIBELL
TFS: 93 260 7290; 93 260 7834.
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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

Agraïments:
✓ Estudi resultant del projecte 201712.32 - FMTV3 finançat per La Marató de TV3.
✓ Study resulting from the 201712.32 - FMTV3 project, funded by La Marató de TV3.
✓ Investigador Principal: Dr. Antonio Martínez Yélamos
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