CONVOCATÒRIA UN/A ADMINISTRATIU/VA DE SUPORT A LA RECERCA (REF.:
2019/50)
1. DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ: L’IGTP precisa incorporar La Unitat d’ Investigació Clínica (UIC) del Institut
Català d’Oncologia (ICO) precisa incorporar 1 persona per a desenvolupar tasques administratives i de suport
a la recerca dins l’àrea de gestió de l’UIC.
2. ÉS REQUEREIX:
a) Estar en possessió del títol de FPII, CFGS administració o Grau Universitari
b) Acreditar experiència prèvia en gestió administrativa, documental i comptable.
c) Habilitats i coneixements tècnics necessaris: Ofimàtica (word, excel i correu electrònic) a nivell avançat.
d) Es valorarà acreditar coneixements de SAP, de l’entorn sanitari i de recerca
e) Bon nivell d’anglès i de català.
f) Habilitats personals/competències: capacitat de treball i organització amb gran volum d’informació.
Habilitats en comunicació oral i escrita i capacitat de treball en equip.
3. FUNCIONS: Les tasques a portar a terme són:
 Suport a l’àrea de gestió en diversos aspectes: atenció telefònica, compres, facturació,
reemborsament despeses i aspectes generals administratius.
 Manteniment dels registres i sistemes d’informació de l’àrea en els sistemes informàtics establerts.
 Registre, control i seguiment documental dels expedients de l’àrea.
 Suport administratiu al personal de la unitat i al coordinador de l’àrea
4. S’OFEREIX:
a) Salari brut anual en funció de l'experiència i exercici del candidat /a distribuït en 12 pagues.
b) El contractat/ada tindrà una jornada laboral complert
c) El contracte s’iniciarà durant el mes de Maig

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 e-mail 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
6. TERMINI DE PRESENTACIÓ:
El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 24 de maig de 2019 a les 15.00h

