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POSICIÓ D’ INFERMER/A DE SUPORT A ASSAIGS CLÍNICS  
(Ref: A. Aldea) 

 

 
OFERTA: 
 
El Grup de Recerca en Farmacologia y Neurociència de Sistemes (FINS) de l’Institut Hospital del 
Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) està cercant un/una INFERMER/INFERMERA per una 
posició de suport a activitats de recerca a la Unitat de fase I. 
 
Les responsabilitats de la posició són les següents: 

• Vigilància en torns de nit dels voluntaris que estiguin a la Unitat d’assaigs clínics. 

• Donar suport en els procediments de l’estudi segons programació. 

• Tenir formació en Bones Pràctiques clíniques (BPC) 
 

Requisits dels candidats: 
 

• Experiència laboral treballant amb voluntaris sans o pacients. 

• Experiència laboral en fer extraccions per venopuncions i col·locació de vies. 

• Experiència laboral treballant en Assaigs clínics. 

• Coneixements bàsics en recollida de dades segons BPC. 
 
Perfil del candidat 
 
Estudis: Grau en Infermeria o equivalent. 
 
Informàtica: Nivell d’usuari del paquet Office (en especial Word, Excel i PowerPoint).  
 
Experiència: Es tindrà en compte l’experiència adquirida en posicions similars i, en concret, es 
valorarà molt positivament haver treballat en assaigs clínics de fases primerenques. 

Personalitat: Estem cercant una persona sistemàtica, organitzada i motivada que estigui en 
disposició de fer torns de nit. 

Condicions 

Contracte laboral per hores  a la Fundació IMIM com a Tècnic II (D) amb el conveni actualment 
en vigor. 

Brut treballador: 16,78 €/hora 

Horari de treball: de 16:00 hores a 08:00 (16 hores) 
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Lloc de treball:  
Fundació IMIM 
Unitat de Recerca Clínica 
Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona 
c/ Dr. Aiguader, 88 
08003 Barcelona). 

Data d’incorporació: Segons calendari d’estudis. Disponibilitat immediata. 

Els candidats interessats han d’enviar el seu CV a l’adreça: Eva Vitas (evitas@imim.es) o a 
Ana Aldea  (aaldea@imim.es).  
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