
   

 

 

 
 

 

CONVOCATÒRIA D’INVESTIGADOR/A POSTDOCTORAL PER AL GRUP DE RECERCA 
TRASLACIONAL D’ONCOLOGIA (REF.: 2018/105) 

 

 

1. DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ:  L’IGTP precisa incorporar un/a investigador/a postdoctoral al grup de 

recerca traslacional del servei d’Oncologia mèdica de l’Institut Català d’Oncologia Badalona (ICO) situats a 

l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol amb al finalitat de desenvolupar projectes de recerca i tasques 

de coordinació dins del grup de recerca traslacional de nova creació.  

2. ES REQUEREIX: 

a) Estar en possessió del títol de Biologia 
b) Estar en possessió del títol de Doctor  
c) Acreditar experiència prèvia de mínim 5 anys en recerca traslacional.  
d) Acreditar publicacions científiques en revistes reconegudes en el camp de l'oncologia: almenys 2 
publicacions de primer autor en el primer quartil en els últims 5 anys 
e) Experiència prèvia acreditada de treball amb grups clínics d’oncologia  
f) Bon nivell d’anglès i ús d’eines informàtiques 
g) Capacitat de treball en equip,  networking i de formació 
 
3. FUNCIONS:  

a) Col·laboració en  la creació d’un nou grup de recerca traslacional i posterior coordinació 
b) Participació en el desenvolupament de projectes de recerca 
c) Suport en les sol·licituds i consecució de projectes de recerca nacionals i internacionals.  
d) Suport en la redacció de publicacions científiques 
e) Tasques de formació i divulgació científica dins del Servei 
f) Supervisió i suport a personal científic. 

 

4. S’OFEREIX:  

a) Salari brut anual en funció de la vàlua del candidat/da distribuït en 12 pagues. 

b) El contractat/a tindrà una jornada laboral completa 
c) El contracte està previst que s’iniciï el 15 d’Octubre de 2018 
 

5.  PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS: 

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV i 

contacte de 2-3 referències per email a l'adreça rrhh@igtp.cat; indicant la referència de l'oferta en 

l'assumpte. 

Després d'una preselecció de les candidatures i valoració curricular, s'entrevistarà a les més adequades. 
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6. TERMINI DE PRESENTACIÓ: 

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 24/08/2018 

 

7. COMISSIÓ AVALUADORA : 

Les sol·licituds presentades seran avaluades per la Direcció , el Cap de Servei i Cap Assitencial, que seran els 

intèrprets dels requisits i de la seva exigibilitat. 


