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COORDINADOR/A D’ASSAIGS CLINICS (REF.: 2022/129)

1. DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ:
L’IGTO precisa incorporar un/a coordinador/a d’assaigs clínics a la Unitat d’Investigació Clínica (UIC)
per a desenvolupar tasques a l’àrea d’investigació d’Oncologia Mèdica i Hematologia Clínica en
col·laboració amb l’Institut Català d’Oncologia (ICO).

2. ES REQUEREIX:
a) Nivell d’estudis: Diplomatura/Grau en àmbit de ciències de la vida. Es valorarà formació de
Cicle Formatiu de Grau Superior en Documentació i Administració Sanitària amb experiència
equivalent.
b) Es valorarà tenir títol de Llicenciatura/Màster.
c) Formació en assajos clínics i recerca clínica.
d) Acreditar un bon nivell d’anglès i coneixement d’eines informàtiques.
e) Capacitat de treball en equip i sota pressió.
Es valorarà tenir reconegut pels òrgans competents de les Comunitats Autònomes o, en el seu cas,
de l'Administració General de l'Estat, un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, o haverse-li declarat en situació d'incapacitat permanent en grau total en una professió diferent a la docent,
mitjançant Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, sempre que tinguin la capacitat
funcional per a l'acompliment de les tasques habituals del lloc de treball.

3. FUNCIONS:
Les tasques a portar a terme són :
a) Entrada de dades dels assajos clínics, estudis investigació clínica i estudis observacionals
d’oncologia en tumors de pulmó, SNC i sarcomes .
b) Complementació dels CRFs. Resolució de queries.
c) Gestió de mostres de pacients
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d) Assistir a la execució de documents per part del pacient com tests de qualitat de vida.
e) Gestió de visites de selecció d’estudis
f) Comunicació amb Sponsors i CROs.
g) Preparació i atenció a les visites de monitorització, auditories i inspeccions, reunions
d'informació interna i externa.

4. S’OFEREIX:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Contracte indefinit a temps complert (Real Decreto-ley 8/2022).
Retribució bruta anual 27.826,32 € distribuïdes en 12 pagues.
Incorporació immediata.
23 dies de vacances + 5 dies personals anuals.
Retribució flexible (tiquet guarderia)
Càpsules formatives a càrrec de la empresa.
Formar part d'un centre de recerca multidisciplinari excel·lent amb el distintiu HRS4R.

5. PER MÉS INFORMACIÓ:
http://www.germanstrias.org/about-us/ca-index

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 referències per email a l'adreça seleccio@igtp.cat,
NO ES CONSIDERARAN LES CANDIDATURES QUE NO INDIQUIN 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 09 d’octubre de 2022.

