
                                                                                                                                    

               

 

 

El CSC 
 

necessita incorporar amb caràcter immediat: 
 

Gestor(a) de projectes / Assistent d’ 
investigació per al Servei d’Estudis i 
Prospectives en Polítiques de Salut 

Ref. 2017T2113GPSEPPS 

                                                                 

 
Es busca una persona que exerceixi una doble funció: 
 
Gestor(a) de projectes: 

 Gestió de projectes de recerca europeus i nacionals: elaboració i seguiment de 
pressuposts, coordinació i elaboració de informes tècniques i financers, assessoria 
els socis dels diferents projectes sobre aspectes financers i de gestió 

 Contacte amb les institucions finançadores (CE, ISCIII, MINECO) 

 Cerca de subvencions de suport a la recerca: identificació de convocatòries de 
finançament i beques per a les investigadores, elaboració, presentació i seguiment de 
propostes 

 
Assistent d’investigació: 

 Suport a l’elaboració de propostes de recerca 

 Suport a la recollida de dades (elaboració d’instruments, anàlisis de registres, 
enquestes, documents etc.) i la seva anàlisi 

 Suport a l’elaboració d’informes i articles científics  

 
 
Requisits: 
 

 Estar en possessió de la llicenciatura en Ciències de la Salut o Ciències Socials o 
similar 

 Experiència de gestió de projectes de recerca, cerca de fons i seguiment de 
pressupostos 

 Nivell alt d’anglès 

 Postgrau o Màster en Salut Pública o en Ciències Socials  
 
 
Es valorarà: 
 

 Experiència en gestió de projectes europeus 

 Experiència en investigació: coordinació de projectes, disseny de propostes, treball 
de camp, elaboració d’informes, aconseguiment de fons 

 Experiència en recerca qualitativa i/o quantitativa  

 Experiència en anàlisi dels serveis sanitaris  

 Publicacions científiques rellevants 

 Doctorat en Ciències de la Salut o Ciències Socials  

 Certificat d’anglès 

 Es posarà especial atenció en aquells aspirants que tinguin condició legal de 
discapacitats amb reconeixement d’algun grau de minusvalidesa 



                                                                                                                                    

S’ofereix: 
 

 Incorporació immediata 

 Contracte laboral de durada determinada 

 Integració en un equip d’investigació en polítiques i serveis de salut 

 Possibilitat de desenvolupament professional 

 El salari dependrà del perfil del candidat i disponibilitat de recursos 

 Es pot considerar la possibilitat de realitzar funció gestora a temps parcial 
 
 

Els/les interessats/des hauran d’introduir el seu currículum a 
http://www.consorci.org/professionals/ofertes-de-treball/ abans del 15 de octubre 2017 
indicant la referència de la convocatòria. 
 
Els dubtes i aclariments es faran a través del correu electrònic rhumans@consorci.org 
 
Barcelona, 28 de setembre de 2017                                                                                
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