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SOL·LICITUD DE SELECCIÓ 

L’IDIBELL busca incorporar un Project Manager per a incorporar-se a la Unitat de 

Mecenatge. 

L’Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca en 

biomedicina. Des d’ell es gestiona la recerca i la Innovació de 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 del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona. 

  

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

i la regenerativa. 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 

• Implicació en campanyes de donació 

• Coordinació amb proveïdors vinculats 

• Gestió de les donacions a nivell administratiu 

• Coordinació amb les unitats vinculades 

• Supervisió de documentació legal 

• Explotació de dades estadístiques 

• Contacte amb donants 

• Control, actualització i seguiment de BBDD 

• Redacció de convocatòries competitives vinculades a la filantropia 

 

 

Requisits 

• Títol universitari 

• Experiència prèvia de 1 any en posicions similars 

• Coneixement sobre investigació en l’àmbit de la salut 

• Nivell alt d'anglès 

 

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
http://www.bellvitgehospital.cat/
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.isciii.es/
http://hubc.ub.edu/ca
http://cerca.cat/
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r
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Es valorarà 

• Experiència prèvia en instituts d'investigació en salut 

• Motivació, iniciativa, capacitat d'aprenentatge i tolerància a l'estrès 

• Orientació a resultats, habituació a treballar per objectius 

• Flexibilitat i adaptabilitat a diferents entorns i cultures 

 

Oferim 

• Contracte d'obra i servei amb durada aproximada de 3 anys. 

• Jornada laboral: completa 

• Retribució: 21.000 € salari brut anual 

• Incorporació: immediata 

 

Documentació requerida 

• Cover Letter 

• Curriculum Vitae 

 

Observations 

Candidates must present documents through the website IDIBELL: 

http://www.idibell.cat/modul/ofertes-feina/cat 

Contact and Information Human Resources. Bellvitge Biomedical Research Institute. 

rrhh@idibell.cat  TFS: 93 260 7290; 93 260 7834.  

 

*All job profiles must be reviewed and accepted by the HR Department in order to guarantee legal 

and labor compliance, and the principles of the European charter for Researchers and the Code of 

Conduct for the Recruitment Researchers, 

 

IDIBELL obtained the seal of Excellence in HR in 2015 

This seal represents IDIBELL’s commitment to the implementation of HR policies, which oversee the 

attracting and development of talent in an open, transparent manner, based on personal merit, aligned with 

the principles of the European charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment 

Researchers. 
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