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El Vall d´Hebron Institute of Oncology (VHIO) busca “Administrativo/a para incorporarse en 

la UITM (Unidad de Investigación de Terapia Molecular del Cáncer)” 

 

 

 

Referència: Ref. 29-2022 
 
Termini de finalització de la presentació de candidatures: 13/06/2022 

Nº de places: 1 

Descripció de l’oferta:  
 
La Fundación Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO) busca un/una Administrativo/a para 
cubrir el periodo vacacional en la Unidad de Investigación de Terapia Molecular del Cáncer.  
 
Funciones:  
 
Dar soporte administrativo al equipo de ensayos clínicos, las funciones a realizar serán las 
siguientes entre otras: 

• Atención al paciente 
• Programación de pruebas 
• Atención telefónica 
• Gestión documental, etc. 

 
Requisits:  
 
FORMACIÓN: Formación administrativa 
 
IDIOMAS: Nivel avanzado Castellano, Catalán e Inglés   
EXPERIENCIA PREVIA: Imprescindible experiencia en gestión y programación de agendas y 
peticiones de pruebas en sector sanitario. Se valorará experiencia en ensayos clínicos o en 
hospital de día. 
 
HABILIDADES: Alta capacidad de organización y concentración, buen conocimiento de 
herramientas informáticas del sector, habilidad para programar pacientes con una visión global, 
por ciclos y hojas de ruta a largo plazo. Imprescindible fuerte atención al detalle y proactividad 
para adelantarse a posibles incompatibilidades 
 

Información adicional:  

• Experiencia amb el programa SAP 
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Lloc de presentació de les ofertes: Enviar Candidaturas a través del formulario o enviando un 

correo electrónico a selecciorrhh@vhio.net, con asunto Ref. 29-2022. 

Sobre VHIO: 
 
Sota el lideratge de Josep Tabernero, l’Institut d’Oncologia Vall d´Hebron (VHIO), s’ha establert 
com un centre integral de càncer de provada excel·lència a nivell internacional.  
També és gràcies a l’estructura organitzativa òptima de VHIO basada en un model purament 
multidisciplinari i traslacional que els talents de VHIO continuen anticipant i abordant les moltes 
preguntes sense resoldre per combatre aquesta malaltia mutifacètica i heterogènia.  
Situats dins del Campus de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, els nostres investigadors 
col·laboren estretament i interactuen amb els mitjans i científics de la Vall d’Hebron. La ciència 
traslacional i la investigació clínica, per tant, estan estretament connectades, el que promou una 
excel·lent interacció i treball en equip que, al seu torn, accelera el cicle de coneixement “bench-
bedside-bed”. Aquest entorn privilegiat permet l’accés directe de VHIO als pacients, així com tot 
l’espectre de professionals d’oncologia que els atenen, i una apreciació insuperable de com la 
ciència del càncer pot traduir-se en tractaments més potents i específics i una millor practica per 
la cura dels pacients. 
El model i els programes pioners de VHIO, juntament amb la seva creença en combinar 
fortaleses a través de col·laboracions transfrontereres, continuen impulsant els avenços per 
revertir la resistència al càncer, aturar la disseminació metastàtica i tractar de manera més 
efectiva fins i tot els tipus de tumors intocables. 
 
VHIO’s translation toward precision oncology: http://www.vhio.net 
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