
   

 

Germans Trias o Pujol Research Institute (IGTP) endorses the Requirements and Principles of the European Charter for Researchers, the Code of Conduct for the 

Recruitment of Researchers, and Open, Transparent, Merit-based recruitment promoted by the European Commission and follows Equal Opportunities policies. On 22 

August, 2019, IGTP was awarded the "HR Excellence in Research" logo. This recognition reflects the commitment of the Institute to the continuous  improvement of its 

human resources policies in line with the Charter & Code. The Institute works to ensure fair and transparent recruitment and appraisal procedure 

 

 
 

 

TÈCNIC/A SUPERIOR (REF.: 2020/35) 
 

 

1. DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ: Es convoca una plaça per un contracte amb durada de 7 mesos per a la 
formació d’un/a llicenciat/da en medicina amb especialitat en Cardiologia per a la Unitat d’Electrofisiologia i 
Arítmies de l’Hospital Germans Trias i Pujol, en col·laboració amb el Grup de Recerca de Cardiologia (Grup 
ICREC). 
 
2. ES REQUEREIX: 

a) Estar en possessió del títol de Medicina i especialitat en Cardiologia. 
b) Disposició per treballar en l’àrea d’electrofisiologia i arítmies. 
c) Coneixements d’ investigació en electrofisiologia.  
d) Disposició per treballar en equip. 
e) Acreditar un bon nivell d’anglès oral i escrit.  
 
3. S’OFEREIX:  

a) Salari brut anual a negociar en funció de la experiència de la persona candidata, distribuïts en 12 
pagues. 

b) El contractat/ada tindrà una jornada laboral de 20 hores setmanals. 
 
4. 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 selecció@igtp.cat 

 S’HA DE INDICAR LA REFERÈNCIA DE L'OFERTA EN L'ASSUMPTE. 

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades. 

 

5. PER MÉS INFORMACIÓ: 

https://www.germanstrias.org/research/enfermedades-cardiovasculares-y-respiratorias/1/enfermedades-

cardiovasculares 

 

6. TERMINI DE PRESENTACIÓ: 

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 25 de maig de 2020.  
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