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BORSA DE CURRÍCULUMS VITAE PER A  
COORDINADOR D’ASSAJOS CLÍNICS / DATA MANAGER  

AL SERVEI D’ONCOLOGIA  
(Ref. 2108 - GALTÉS) 

 

 

S’OFEREIX:  

Una posició de Tècnic de Recerca per a incorporar-se al Grup de Recerca Teràpia Molecular del 

Càncer dins del Programa de Recerca en Càncer de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions 

Mèdiques (IMIM).  

 

Investigador principal: Dr. Joan Albanell. 

 

Requisits dels candidats: 

• Llicenciatura/ Grau en Ciències de la Salut (Biologia, Farmàcia, Biotecnologia,... o grau 

equivalent) 

• Formació en assajos clínics, certificat de BPC (GCP)  

• Coneixements d’anglès i d’informàtica  

• A valorar: Experiència laboral prèvia en coordinació i data manager en assajos clínics i  

oncologia. 

 

Tasques principals a desenvolupar: 

La persona seleccionada formarà part de l’equip investigador i tindrà delegada la 

responsabilitat de la Coordinació de l’Assaig Clínic i Data Manager amb les següents funcions: 

✓ Preparació de la visita d'inici, de monitorització i auditoria 

✓ Entrada de dades al CRF i resolució de quèries 

✓ Comunicació de SAEs 

✓ Suport al personal Investigador  

✓ Gestió de documentació i manteniment de l’arxiu de l’investigador 
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✓ Seguiment del calendari de l’assaig amb la gestió de les visites i proves 

complementàries als pacients 

✓ Tramitació en la inclusió del pacient i assignació de medicació 

✓ Gestió de mostres i imatges i altres aspectes logístics 

 

Condicions: 

• Contracte d’obra i servei a 40 h/setmanals 

• Horari principal de 8 a 17 de dilluns a divendres (es permet flexibilitat en funció de la 

carga laboral) 

• Retribució, a concretar en funció de l’experiència prèvia 

 

 

Per a més informació i presentació de CV, si us plau contactar: 

Susana Galtés, sgaltescruces@psmar.cat 

Sílvia Geeraerd, sgeeraerd@imim.es 

Laura Expósito, lexpositoanglora@psmar.cat 
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