
 
 

Job Vacancy :  Fieldwork technician - iMAP Barcelona 
Location :  ISGlobal Campus Mar  
Reports to :  Mark  Nieuwenhuijsen and Glòria Carrasco 
Duration :  June 2019-Sept 2019   
Starting date :  June 2019  
 

L'Institut de Salut Global de Barcelona, ISGlobal, és fruit d'una aliança innovadora entre institucions 
acadèmiques, governamentals i filantròpiques per contribuir als esforços de la comunitat internacional 
per fer front als reptes de la salut global. 

Descripció: 

ISGlobal està buscant una persona per cobrir el lloc de tècnica o tècnic per treballar en un projecte 
d'investigació sobre deteriorament cognitiu i entorn urbà en població adulta en el marc de l'estudi iMAP 
Barcelona “The international Mind, Activities and urban Places in Barcelona study (iMAP Barcelona 
study): Building the evidence base on the relationships between environment, active living and cognitive 
health”. 

 

Localització: 

Barcelona – ISGlobal Campus Mar (PRBB) 

 

Propòsit i funcions bàsiques: 

Participar activament en el reclutament de voluntaris per a l'estudi IMAP en les àrees prèviament 
seleccionades de la ciutat de Barcelona. El reclutament es realitzarà en zones estratègiques d’aquestes 
àrees (i.e. centres cívics, mercats, CAPs, etc.). 

 

Tasques secundàries:  

 Participació en la fase de cribratge de l'estudi 
 Introducció de dades 
 Validació i filtrat de les dades introduïdes  
 

Formació i experiència: 

Es valorarà experiència prèvia en reclutament, recollida de dades i/o tractament de bases de dades, així 
com coneixements en epidemiologia ambiental. 

 

Habilitats:   

Busquem una persona amb alta capacitat d'organització i treball en equip, capaç de treballar de manera 
autònoma, proactiva i motivada, amb bona comunicació verbal i escrita. Es valorarà flexibilitat d'horaris. 

 



 

Idiomes:  

Català i castellà. Es valoraran molt positivament coneixements d'anglès. 

 

Condicions:  

Durada: 4 mesos a temps parcial (20h/setmana) 
Data inici: Juny 2019 
 
 

How to apply: 
 

Les persones interessades a aplicar han d'omplir el formulari de sol·licitud indicant la referència següent: 
FieldworkTechnician_iAMP _May19. La data de tancament de la recepció de sol·licituds és el 11 de juny 
de 2019. 

Les sol·licituds seran acceptades fins a les 17.00 CET de la data de tancament. 

Només es posaran en contacte els candidats preseleccionats. 
 

In ISGlobal we are committed to maintaining and developing a work environment in which the values and principles 

of our organization are respected and equal opportunities between women and men be promoted in each of the areas 

in which we operate, not tolerating discrimination based on criteria such as age, sex, marital status, race, ethnicity, 

disabilities, political leanings, religion or sexual orientation. 
 


