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BORSA DE CURRÍCULUMS VITAE 
PER A GRAU D’ESTADÍSTICA 

 (Ref. 2107 - FITÓ) 
 

 

 

S’OFEREIX:  

Es necessita la incorporació d’un professional amb el grau d’Estadística, acabat recentment o 
que com a màxim faci 5 anys que l’hagi acabat. El contracte és de jornada completa de 6 
mesos, renovable fins dos anys, amb un sou brut de 22.758€ anuals.  
 

Requisits dels candidats: 

✓ Grau d’Estadística, acabat recentment o que com a màxim faci 5 anys que l’hagi acabat 

✓ És necessari està familiaritzat amb del programari R  
✓ Coneixement bàsics d’anglès 

 

Resum del projecte: 

El/la professional s’incorporaria al grup de Risc Cardiovascular i Nutrició (CARIN) de l’Institut 
Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) en l’àmbit de l’epidemiologia de les 
malalties cardiovasculars, factors de risc cardiovasculars (com la diabetis, obesitat, pressió 
arterial, entre d’altres) i la nutrició entre els factors lligats a l’estil de vida. Els tipus de disseny 
que es porten a terme al grup són els estudis de cohort, cas-cohort, assajos clínics o 
d’intervenció, estudis de biodisponibilitat, etc. El grup té experiència en estudis que han 
proporcionat una alta evidència científica en la recerca de les malalties cardiovasculars amb 
estudis d’assajos clínics i cohorts (www.predimed.es; www.predimedplus.com; 
www.regicor.cat). 
Les tasques que hauria de realitzar seria donar suport al maneig de bases de dades i en les 
anàlisis estadístiques , així com la confecció d’informes i resultats i el control de qualitat de les 
mateixes.  És necessari està familiaritzat amb del programari R i es valora el coneixement 
d‘ACCESS i SPSS. 
 

Per a més informació i presentació de currículum vitae , contactar amb Per a més informació 
poseu-vos en contacte amb Montse Fitó o Isaac Subirana (mfito@imim.es; isubirana@imim.es) 
El candidat haurà d’enviar el seu CV a Montse Fitó o Isaac Subirana (mfito@imim.es; 
isubirana@imim.es) 
 

Data límit de presentació de CV: - 
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