
 
 
 
La CRO FLS-Research Support cerca: Gestor de projectes de recerca clínica  
 
Tens l’oportunitat de formar part de la CRO de la Fundació Lluita contra la Sida (FLS-
Research Support) per gestionar projectes de recerca clínica d’investigació independent 
des de la planificació inicial de l’estudi fins el tancament.  
 
La nostra estructura és petita, flexible i amb bon ambient de treball. Treballem amb 
empreses biotecnològiques i grups d’investigació independents (IrsiCaixa, IGTP, ...), 
amb les que mantenim un contacte proper. Volem incorporar una persona proactiva, 
que sàpiga desenvolupar-se en estudis complexos i que tingui ganes de créixer i 
formar part del nostre projecte.  
 
Qui som? 
La FLS-Research Support es va crear al 2001 a la Unitat de VIH de l’Hospital 
Universitari Germans Trias i Pujol. El creixement de la nostra activitat d’investigació 
independent ens va portar a crear una estructura de recolzament per accelerar els 
procediments i requisits cada vegada més exigents de les autoritats sanitàries.  
 
Encara que vam començar amb la monitorització d’assaigs clínics de VIH, hem ampliat 
les nostres àrees per cobrir camps tan diversos com la neurologia, la cardiologia, la 
psiquiatria, l’hemodinàmica, la urologia i la farmacologia. Fins ara, la FLS-Research 
Support ha gestionat més de 140 estudis, la majoria son assaigs clínics (fases I-IV), tot 
i que també hem gestionat investigacions clíniques amb productes sanitaris, estudis 
observacionals i post- autorització. 
 
Els últims anys ens hem centrat en la gestió de projectes de fases I-II enfocats a 
l’erradicació del VIH i estem treballant en futures investigacions que es portaran a 
terme en països en vies de desenvolupament. 
 
Quines responsabilitats tindré? 

• Gestionar la preparació, conducció i finalització dels projectes assignats 
• Assegurar que es segueix la legislació vigent i les BPC 
• Involucrar-te activament per assolir els terminis i resoldre els problemes o 

imprevistos durant el projecte 
• Col·laborar a resoldre situacions amb altres projectes de la CRO 

 
Què se’m requereix? 

• Nivell d’estudis: Llicenciat en ciències de la salut o similar amb experiència en 
gestió de projectes de recerca (assaigs clínics, estudis observacionals, 
investigacions amb productes sanitaris, ...). 

• Es valorarà formació postgraduada com màster de monitorització d’assaigs o de 
gestió de projectes. 

• Habilitats per planificar l’estudi i col·laborar en la preparació de documents 
(protocol, consentiment informat, manual de monitorització,...). 

• Idiomes: català, castellà i bon nivell d'anglès escrit i oral.  

 



 
 

• Capacitat d’autonomia i resolució de problemes en el desenvolupament de les 
teves tasques. 

• Habilitats de treball en equip. 
• Preferiblement carnet de conduir B-1. 
• Informàtica: Entorn Windows i MS Office.  
• Disponibilitat per viatjar no requerida (fora de reunions puntuals). 

 
Altres dades d’interès: 

• Lloc de treball: Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona. 
• Salari: a valorar segons el perfil del candidat o candidata. 
• Possibilitat d’alternar treballar des de l’oficina i des de casa. 
• Horari flexible. 

 
 
Contacte:  

Enviar CV abans del 27 de març a Sílvia Gel:  
sgel@fls-rs.com 
FLS-Research Support 
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol 
Ctra. de Canyet s/n 
08916 Badalona 


