Infermer/a Recerca
USIC (Unitat de Suport a la Recerca Clínica)
El VHIR ofereix una plaça vacant com a Infermer/a investigador/a en L’ Unitat de Suport a la Recerca Clínica
(USIC). L’ USIC proporciona assistència sanitària per al desenvolupament de la investigació clínica a la Vall
d’Hebron, i ofereix consultoris mèdics als usuaris, suport a les activitats d’infermeria i els processos de
laboratori de mostres.
The Vall d'Hebron Research
Institute (VHIR) is a public sector
institution that promotes and
develops the research, innovation
and biosanitary teaching of the
Vall d’Hebron University Hospital.
Through the excellence of our
research, we identify and apply
new solutions to the health
problems of society and we
contribute to spread them around
the world.
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DESCRIPCIÓ
Formació i qualificacions:
Obligatori.
· Diploma o grau en infermeria, nivell d’anglès B2
Desitjat:
· Coneixements sobre la legislació específica per a assajos clínics i investigació clínica.
· Experiència en extraccions pediàtriques.
Experiència i coneixements:
· Obligatori: Mínim un any d’experiència com infermer/a
· Desitjat: Es valorarà l’experiència prèvia com infermer/a en assajos clínics

In April 2015, the Vall d’Hebron
Research Institute (VHIR) obtained
the recognition of the European
Commission HR Excellence.
This recognition proves that VHIR
endorses the general principles of the
European Charter for Researchers
and a Code of Conduct for the
Recruitment of Researchers
(Charter & Code).
Thus, there are no restrictions of
gender, national origin, race, religion,
sexual orientation or age and
candidates with disabilities are
strongly encouraged to apply.

Tasques principals:
· Recepció de les sol·licituds de la USIC .
· Procediments d’infermeria: extraccions de sang, electrocardiogrames, administració de medicació,
espirometria, etc.
· Participació en l’organització i en reunions del projecte per especificar detalls de la operativa dels serveis
que fan a la USIC durant els projectes d’investigació clínica.
· Executar totes les tasques que requereixin assistència en els projectes d’investigació clínica: visites
programades, arranjaments de missatgeria, ECG/transmissions de fax.
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· Gestionar els procediments de les mostres.
· Gestionar les visites de monitorització de les CRO.
· Gestionar les compres de la unitat.
Condicions laborals:
· Contracte temporal: des de el 5 de juliol fins el 20 de setembre.
· Salari brut anual: 20.757,00 €
· Jornada laboral: Des de les 8:00h a les 15:00h.
· Data de començament: 5 de juliol de 2021.
What can we offer?

· Incorporació a l'Institut de Recerca Vall d'Hebron (VHIR), institució del sector públic que promou i
desenvolupa la recerca, la innovació i la docència biomèdica a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron (HUVH), el
major hospital de Barcelona i el major de l'Institut Català de Salut (ICS).
· Un entorn científic d'excel·lència, altament dinàmic, on es desenvolupen contínuament projectes biomèdics
d'alt nivell.
· Aprenentatge continu i una àmplia gamma de responsabilitats en un entorn laboral estimulant..
· Oportunitats personals de formació.
· 23 dies de vacances + 9 dies graciables.
· Programa de remuneració flexible (inclou tiquet restaurant, assegurança de salut, transport i més).
Com aplicar?

Els sol·licitants han de presentar un Curriculum vitae complet i una carta de presentació amb la referència
“Infermer/a Recerca” a la següent adreça de correu electrònic : seleccio@vhir.org

