
 
 

L’IDIBELL busca incorporar un/a estadístic/a per a la Unitat de Nutrició i 

Càncer (UNAC). 

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 2017, el Centre de Medicina 

Regenerativa de Barcelona (CMR[B]) inicia el desplegament del Programa de 

Medicina Regenerativa de Catalunya (P-CMR[C]) amb l'IDIBELL. 

  

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

translacional; 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. 

  

La Unitat de Nutrició i Càncer (UNAC) es dedica fonamentalment a la recerca sobre 

el paper de la nutrició en la prevenció i control del càncer. Això inclou la recerca 

etiològica sobre components de la dieta i patrons dietètics, la composició corporal i 

l’activitat física com a factors determinants del càncer. 

 

Funcions 

• Gestió i preparació de bases de dades 

• Anàlisi estadístiques de dades epidemiològiques  

• Preparació d'informes de resultats  

• Participació en reunions i projectes científics 

• Resolució de dubtes sobre estadística i software estadístic a estudiants del grup 

 

Requisits 

• Estudis: Grau o màster en estadística, bioinformática o similar. 

• Habilitats tècniques: Coneixements elevats de R i R Studio. 

• Habilitats personals: Capacitat per treballar en equip, iniciativa i pro activitat. 

 

 

 

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


 
Es valorarà 

• Experiència en recerca en estudis epidemiològics i anàlisis de supervivència (No 

imprescindible). 

• Experiència en dades Òmiques (No imprescindible) 

• Formació complementària reglada en ciències de la salut o epidemiologia (No 

imprescindible). 

• Idiomes: Nivell mig d’anglès (Recomanable). 

 

Oferim 

• Tipus de contracte: Contracte per obra i servei fins el 30/09/2022 (2 anys), incloent 

un període de prova de 4 mesos, amb possibilitat de continuïtat en funció de 

l’evolució i adaptació al lloc de treball. 

• Jornada laboral: 40 hores setmanals. 

• Horari de treball: dilluns a divendres (preferiblement  9:00 a 17:00). 

• Categoria professional: Estadístic B  

• Retribució (salari brut anual): D’acord a taules salarials IDIBELL 

• Data d’incorporació desitjada: 01/10/2020 

• Ubicació: ICO-IDIBELL, l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Programa de Recerca 

en Epidemiologia del Càncer (grup 117). 

• Contracte a càrrec del projecte: Ref: 553/C/2019 MARATO TV3 : Compostos 
bioactius del aliments i el risc de càncer de pròstata. Bases científiques per futures 
recomanacions dietètiques. (Investigador Principal: Raul Zamora Ros, e-mail: 
rzamora@idibell.cat) 

 

Documentació requerida 

• Curriculum Vitae. 

• Carta de Presentació. 

 

El Deadline per rebre candidatures serà el proper 15/09/2020 

 

Observacions 

Els/Les candidats/tes 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: Departament de Recursos Humans, IDIBELL 

TFS: 93 260 7290; 93 260 7834. 

 

http://idibell.cat/ca/institut/uneix-te-a-idibell/ofertes-de-feina
mailto:rrhh@idibell.cat

