
   

 

 

 
 

 

CONVOCATÒRIA UN/A TECNIC/A SUPERIOR    (REF.: 2019/33) 
 

 

1. DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ: L’IGTP precisa incorporar en el grup de la Unitat de d’estudis Epidemiologics 

del VIH i altres ITS de Catalunya  un/a tècnic/a superior amb la finalitat de realitzar tasques que col·laboració 

en diferents projectes europeus. 

2. ÉS REQUEREIX: 

a) Tenir una llicenciatura en Ciències de la Salut o Ciències Socials. 
b) Disposició per treballar en l’àrea de recerca epidemiològica del VIH i altres ITS 
c) Disposició per treballar en equip 
d) Acreditar experiència prèvia en projectes europeus relacionats amb el VIH, disseny de protocols i 
implementació de projectes, treball de camp i coordinació de projectes, supervisió de la recollida i anàlisi de 
dades. Es valorarà experiència prèvia en el treball d’àmbit comunitari.  
e) El candidat haurà de demostrar ser autònom amb les eines d’anàlisis epidemiològic, amb bons 
coneixements d’estadística. 
f) Acreditar un bon nivell d’anglès 
 
3. FUNCIONS: Les tasques a portar a terme són: 

 Coordinació de camp de la xarxa europea de centres comunitaris COBATEST 

 Donar suport als diferents objectius del paquet de treball 6 (liderat pel CEEISCAT) del projecte 
INTEGRATE ((Joint Action on integrating prevention, testing and linkage to care strategies across HIV, 
viral hepatitis, TB ans STIs in Europe), així com donar suport als altres paquets de treball en el que 
està implicat el CEEISCAT.  

 Donar suport a altres projectes europeus de forma puntual. 
 

4. S’OFEREIX:  

a) Salari brut anual en funció de la vàlua del candidat/a  , distribuïts en 12 pagues 

b) El contractat/ada tindrà una jornada laboral de completa 
c) El contracte s’iniciarà 01 de abril  de 2019 
d) La duració del contracte serà de 6 mesos 
 

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, s'entrevistarà a les més adequades 

mailto:rrhh@igtp.cat


   

 

 

6. TERMINI DE PRESENTACIÓ: 

 

 El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 21/03/2019 

 


