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OFERTA DE FEINA 

 

L’IDIBELL busca incorporar un coordinador per estudi randomitzat 

promogut per investigador 

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. 

  

Els focus de recerca de l’IDIBELL són el càncer, les neurociències, la medicina 
translacional i la medicina 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 
reconeixement 'HR Excellence in Research' per part de la Comissió Europea. 

  

Funcions 

 

1. Tasques de coordinació de pacients 
2. Seguiments de l’estudi´a traves del quadern electrònic 
3. Realització d’estudis electromiogràfics 
 

 

Requisits 

• Estudis: infermeria o tècnic en salut 

• Experiència: en patologia neuromuscular, ELA, i realització d’ectromiografia 

• Habilitats personals capacitat d’interacció amb pacients i treball amb equip 

•  

•  

•  

•  

•  

• Es valorarà  

Experiència previa en assajos clínics, capacitaciód e fer electromiografia 

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
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Oferim 

Contracte a temps parcial, servei de NRL, HUB 

 

 

Documentació requerida 

• Curriculum Vitae 

• Carta de Presentació  

El Deadline per rebre candidatures serà el proper dia/mes/any 

 

Observacions 

Els candidats hauran de presentar les seves sol·licituds a través de la web de 

l’IDIBELL: https://idibell.cat/linstitut/uneix-te-a-lidibell/ofertes-de-feina/ o al correu 

jobs@idibell.cat indicant el nom de la posició tal i com apareix publicada.  

Contacte: People Management Unit, IDIBELL   

TFS: 93 260 7290; 93 260 7834. 

 

Totes les ofertes de feina seran revisades i acceptades pel departament de RRHH per 

tal de garantir el compliment legal i laboral, els principis de la Carta Europea 

d'Investigadors i el Codi de Conducta per al reclutament d’Investigadors. 

 

L'IDIBELL obté el segell d'Excel·lència en RRHH l'any 2015.  

Aquest segell representa el compromís de l'IDIBELL amb la implementació de 

polítiques de RRHH, que supervisen l'atracció i el desenvolupament del talent d'una 

manera oberta i transparent, basada en el mèrit personal, alineat amb els principis de 

la Carta Europea per a Investigadors i el Codi de Conducta per al reclutament 

d’investigadors. 

 

 
 

https://idibell.cat/linstitut/uneix-te-a-lidibell/ofertes-de-feina/
mailto:jobs@idibell.cat
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https://idibell.cat/en/the-institute/institutional-profile/human-resources-excellence-in-research-hrs4r/  

 

 

https://idibell.cat/en/the-institute/institutional-profile/human-resources-excellence-in-research-hrs4r/

