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OFERTA DE FEINA 

 

L’IDIBELL busca incorporar un RESPONSABLE PER A LA UNITAT DE SISTEMES 

i ATENCIÓ A L’USUARI formant part del DEPARTAMENT DE TECNOLOGIES DE 

LA INFORMACIO I COMUNICACIÓ                                                                                                

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 passat 1 de gener del 2020, el 

Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMR[B]) va passar a formar part de 

l'IDIBELL. 

  

Els focus de recerca de l’IDIBELL són el càncer, les neurociències, la medicina 

translacional i la medicina regenerativa; recerca, innovació i societat són els pivots 

sobre els quals els investigadors treballen cada dia per tal de millorar la qualitat de vida 

de la població.  

  

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 comunes 

 

- Definir el pla d’acció de la Unitat i la seva avaluació per activitat i indicadors.  

- Coordinar l’activitat de la Unitat perquè aquesta s’alineï amb l’activitat d’altres 

Departaments/Unitats dins l’IDIBELL 

- Interlocució amb els investigadors per valorar el seu grau de satisfacció envers 

l’activitat de la Unitat i implementació d’accions de millora. 

- Gestió econòmica, seguiment dels estats econòmics de la Unitat.  Coordinació i 

gestió dels diferents proveïdors i dels diferents equips externs que presten 

serveis a la pròpia Unitat.   

- Seguiment, valoració i desenvolupament del personal al seu càrrec, si s’escau 

Funcions específiques 

 

- Responsable d’integrar i prioritzar les accions definides en el Pla de 

Desenvolupament del Departament amb l’objectiu de donar compliment als 

objectius. Coordina l’execució dels projectes de manteniments preventius o 

correctius de l’entorn. 

- Elabora un informe mensual per reportar l’estat dels CPDs, de les còpies de 

seguretat i de l’estat de la infraestructura de servidors. 

http://www.bellvitgehospital.cat/
http://www.viladecanshospital.cat/ca/default.aspx
http://www.viladecanshospital.cat/ca/default.aspx
http://ico.gencat.cat/es/inici/
http://www.ub.edu/web/ub/ca/
http://www.ub.edu/web/ub/ca/
http://www.l-h.cat/
http://www.isciii.es/
http://hubc.ub.edu/ca
http://hubc.ub.edu/ca
http://cerca.cat/
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r
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- Elabora i manté actualitzada la “Política d’ús de la infraestructura TIC” de la 

institució. 

- Vetlla per la seguretat de les dades del servidor (antivirus i còpies de seguretat). 

- Dona compliment a la normativa TIC i codi de bona conducta vigent. 

- Facilita la comunicació entre els membres de l’equip cap a un objectiu comú de 

treball en grup. 

- Vetlla pel correcte desenvolupament de les tasques assignades als tècnics. 

Elabora informes d’operacions i anàlisis de les dades estadístiques. 

- Contribueix al desenvolupament dels manuals de normatives i procediments. 

- Proposa i implementa eines i procediments que millorin contínuament el 

funcionament de la unitat, garantint la formació i informació als i pels clients 

interns.  

- Assessora en tot allò relacionat amb la seva expertesa i àrea de treball.  

- I totes aquelles altres que es derivin del  seu lloc de treball. 

 

Requisits 

Formació 

• Formació superior, preferiblement en Enginyeria Informàtica, sense descartar 

altres llicenciatures o graus.  

• Formació complementària en programaris/sistemes actualitzats. Administració 

de sistemes.  

• Es valorarà certificació en sistemes; xarxa i comunicacions i seguretat. 

 

Experiència 

• Experiència mínima demostrable mínima de 3 anys en la gestió de projectes 

informàtics. Experiència mínima demostrable d’1 any en la gestió d’equip, sigui 

com a responsable d’unitat o de grup/equip de treball.  Es valorarà positivament 

l’experiència en centres de recerca/entorn universitari/hospitalari. 

 

Altres habilitats 

• Capacitat d’innovació i de resolució en les tasques encomanades. Flexibilitat per 

adaptar-se als imprevistos en les tasques diàries. 

• Capacitat de gestió d’equips, de negociació, habilitats comunicatives i lideratge. 

Orientació al client intern. 

• Visió global i estratègica. 

• Català i castellà parlats i escrits correctament. 

• Nivell elevat d’anglès, tant parlat com escrit. 

 

 

 

 

 

Oferim 

• Tipus de contracte: indefinit amb període de prova.  
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• Jornada laboral: temps complet 

• Horari de treball: dilluns a divendres amb disponibilitat horària segons les 

necessitats del departament.  

• Retribució (salari brut anual): A negociar segons vàlua i experiència  

• Data d’incorporació desitjada: Immediata un cop acabat el procés de selecció. 

• Ubicació: IDIBELL, l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona. 

 

Documentació requerida 

• Curriculum Vitae amb el nom de tres persones que puguin donar referències 

professionals.  

• Carta de Presentació  

 

La data límit per rebre candidatures serà el proper 10 de maig de 2020, inclòs. 

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: Dept. de Recursos Humans, IDIBELL  Tel.  93 260 7290  // 93 260 7834. 

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-

in-human-resources-for-researchers-hrs4r 

http://idibell.cat/ca/institut/uneix-te-a-idibell/ofertes-de-feina
mailto:rrhh@idibell.cat
http://www.idibell.cat/modul/news/en/766/eu-certifies-idibell-as-a-center-of-excellence-in-human-resources-for-researchers-hrs4r
http://www.idibell.cat/modul/news/en/766/eu-certifies-idibell-as-a-center-of-excellence-in-human-resources-for-researchers-hrs4r

