
Becari/a suport  a la Secretaria Tècnica 
 

DIRECCIÓ DE RECERCA 
 

El VHIR és una institució del sector públic que promou i desenvolupa la investigació, 

la innovació i la docència biosanitària de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. A 

través de l’excel•lència de la seva recerca identifica i aplica noves solucions als 

problemes de salut de la societat i contribueix a estendre-les arreu del món. 

Busquem un Becari/a per donar suport a la Secretaria Tècnica del VHIR.   

La Secretaria Tècnica dóna assistència a la Direcció del VHIR en la coordinació 

d’activitats estratègiques, científiques i institucionals.  Elabora els informes i les 

propostes que es debaten i aproven en els diferents òrgans gestors de la Institució, i 

coordina les tasques anuals decisives des d’un punt de vista estratègic 

 (avaluacions internes i externes, seguiment i evolució d’objectius, sessions 

específiques per al disseny del Pla Estratègic del VHIR). 

 
PERFIL: 
 
Formació/Titulacions: 
 

- Titulació: Llicenciatura o Grau en l’àmbit de les Ciències de la Vida o en 
Estadística. 

 
Coneixements i experiència:  

- Experiència en anàlisi de dades 

- Habilitat per preparar i escriure informes  

- Entusiasme per treballar en un entorn biosanitari d’excel·lència 

- Bon domini de MS Office i altres eines informàtiques. 

http://www.vhir.org/�
http://www.vhir.org/index.asp?Idioma=ca�


- Excel·lent domini del català (nivell C), castellà i anglès (mínim nivell C2) 

tant escrit com parlat. 
- Competències personals:  

o Capacitat de treballar de manera independent  

o Actitud proactiva i amb ganes d’aprendre 

 

Tasques: 
 
El candidat donarà suport en les funcions pròpies de la unitat de Secretaria Tècnica, 

entre les quals són: 

 
- Suport en la recollida i anàlisi de les dades científiques institucional 

- Suport amb l’escriptura d’informes institucionals 

- Participar amb l’organització de les avaluacions institucionals 

 
Condicions Laborals: 
 

- Conveni en pràctiques amb el Centre universitari. 

- Pràctiques no remunerades.  

- Pagament de la targeta transport 

- Horari (matí o tarda): de 9h a 13h o de 14h a 18h  

- Incorporació: immediata 

 
Les persones interessades envieu currículum vitae i la carta de motivació amb la 

referència Becari/a SEC_TEC a la següent adreça de correu electrònic: 

seleccio@vhir.org. 
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