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Perfil Professional 

 

FITXA DEFINICIÓ PROFESSIONAL 

 

NOM DEL LLOC DE TREBALL : 

 

 

TÈCNIC DE RECERCA 

 

FORMACIÓ REQUERIDA: 

 

 

Llicenciat/da, graduat/da en Ciències de Salud 

Llicenciat/da, graduat/da, en Estadística  

 

 

FORMACIÓ COMPLEMENTARIA: 

 

Màster en Salut pública, Màster en Epidemiologia, 

bioestadística o similar. 

Domini de les eines TIC i ofimàtiques.  

Anglès avançat. 

 

 

MISSIÓ : ( Objectiu del lloc de treball)  

 

El seu principal objectiu serà l’assessorament 

metodològic i estadístic al personal assistencial i 

assumir les altres tasques o projectes que per 

delegació, pugui encomanar-li la responsable de 

recerca respecte al finançament de la recerca o la 

coordinació interna dels comitès de recerca associats. 

 

FUNCIONS QUE REALITZA : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Donar suport tècnic, metodològic (disseny, 

obtenció, anàlisi i interpretació de dades) i estratègic 

(planificació, implementació i avaluació de resultats) 

als professionals en propostes i projectes 

d’investigació per a la millora de la pràctica clínica. 

 

• Assessorament i anàlisi estadística 

(Assessorament en el disseny de protocols,  estimació 

de la grandària de la mostra,  generació de llistes 

d’aleatorització,  disseny, maneig i control de qualitat 

de bases de dades,  anàlisis estadístiques, generació 

d’informes).  
 

• Donar suport en la gestió de projectes de recerca 

nacionals i europeus i ajudar els investigadors en la 

redacció de beques i ajuts des del punt de vista 

metodològic i de disseny. 

 

 

 

 



 

 

• Coordinació dels projectes en les diferents 

comissions i comitès de recerca (Comitè  d’ Ètica d’ 

Investigació Clínica, Comissió de recerca) i 

manteniment actualitzat de les bases de dades. 

 

 

EXPERIÈNCIA PRÈVIA : 

 

Experiència laboral de 4-5 anys en posicions similars i 

bioestadística aplicada a la pràctica clínica. 

 

COMPETÈNCIES:  

 

Persona autònoma, amb capacitat de decisió. 

Proactivitat i  iniciativa.  

Bones habilitats comunicatives.  

Organització del treball i del temps.  

Capacitat de gestió de projectes , seguiment i control  

 

 

CONTRACTACIÓ I SALARI  Contracte Indefinit 

Salari: Entre 28.000 i 30.000 euros bruts anuals 

Persona de Contacte  Sandra Navarro  

Enviar CV a:  selecciopersonal@fhag.es 

 

 
 
 


