
   

 

 

 
 

 

CONVOCATÒRIA DE SECRETARI/A DEL COMITÈ D’ÈTICA I  ADMINISTRATIU/IVA DEL 
CENTRE DE MEDICINA COMPARATIVA I BIOIMATGE   (REF.: 2018/29) 

 

 

1. DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ: L’IGTP necessita incorporar a un Administratiu/a pel Centre de Medicina 

Comparàtiva i Bioimatge de Catalunya. 

 

2. ÉS REQUEREIX: 

a) Estar en possessió de titulació  de Cicle Formatiu o acreditar experiència prèvia a un lloc similar 

b) Coneixements en l’ús d’eines informàtiques de gestió com SAP, o programes específics d’estabulari.  

c) Disposició per treballar en equip 

d) Disposició per treballar en l’atenció a l’investigador. 

e) Acreditar experiència prèvia  en treball administratiu en administració pública. 

f) Experiència en el treball amb sistemes de qualitat similars a ISO o GLP. 

g) Acreditar un bon nivell d’ anglès  

  

3. FUNCIONS: 

 Les tasques a portar a terme són les d’ administratiu del centre de medicina comparativa i bioimatge, 

realitzant tasques de compres de productes, facturació de serveis i control de comptes d’explotació dels 

projectes de recerca. Per altra banda les funcions de secretaria del comitè d’ètica inclouen la gestió 

documental del projectes de recerca, assessorament als investigadors en els tràmits a realitzar amb la 

comissió d’experimentació i interlocutor amb la mateixa comissió. Registrar les dades al sistema informàtic 

de gestió econòmica i de gestió del comitè d’ètica. Donar suport a la organització d’esdeveniments com 

cursos i congressos.  

 

4. S’OFEREIX:  

a) Contracte d’interinitat a jornada completa fins la cobertura definitiva de l’oferta 2018/30 

b) Treballar en equip dinàmic i jove. 

c) Contracte a jornada completa.  

d) Salari a convenir en funció de la vàlua del candidat/a 

e) Incorporació prevista durant el mes de Març 

 

 

 

 



   

 

 

5. PER MÉS INFORMACIÓ:  

 

http://www.germanstrias.org/ 

 

6.- 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, s'entrevistarà a les més adequades 

 

7. TERMINI DE PRESENTACIÓ: 

 

 El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 25/02/2018 

 

8. COMISSIÓ AVALUADORA : 

Les sol·licituds presentades seran avaluades per una comissió presidida pel director científic, el director del 

projecte i un membre del Comitè Científic Intern. 

http://www.germanstrias.org/
mailto:rrhh@igtp.cat

