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BORSA DE CV  

PER A POSICIÓ DE TÈCNIC/A DE SUPORT  

PRIMERA EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL - SOC 

REF. FIMIM2623-ALDEA 
 

 

 

INSTITUCIÓ 

L’IMIM és el centre de recerca del Parc de Salut Mar (PSMAR) i és membre del Parc de Recerca 

Biomèdica de Barcelona (PRBB), el que suposa un marc excepcional per a la recerca traslacional, 

a on es poden trobar les millores plataformes tecnològiques (citometria, animalari, microscopia, 

etc) i una relació propera amb l’Hospital del Mar.   

POSICIÓ 

Aquesta posició forma part de la Unitat de Recerca Clínica (URC) dins del Programa de Recerca 

en Neurociències, mitjançant la convocatòria Programa primera experiència professional, per a 

la contractació de joves demandants d'ocupació que vulguin implicar-se en iniciatives de recerca 

i innovació, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió 

Europea - NextGenerationEU (Programa Primera Experiència Professional en les 

Administracions Públiques)  (Núm. exp.: SOC016/22/000042). 

S’OFEREIX  

• Posició de Tècnic/a de Suport a la Unitat de Recerca Clínica (URC), liderada per la Dra. 

Ana Aldea. 

• Contracte d’1 any a jornada completa, per l’obtenció de la pràctica professional  

• Retribució de 24.123,88€ de salari brut anual, dividit en 12 mensualitats 

• Realització de tasques professionals mitjançant la modalitat del teletreball 

• Incorporació, com a màxim, fins el 31 de març de 2023 
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REQUISITS DELS CANDIDATS  

✓ Cicle Formatiu de Grau Superior en documentació i administració sanitàries o similar. 

✓ Formació en bones pràctiques clíniques i alt nivell d’anglès.  

✓ Es valorarà positivament tenir experiència prèvia en: 

o Gestió documental d’assaigs clínics 

o Comitès d’ètica d’Investigació amb medicaments. 

o Bases de dades d’assaigs clínics o de CEIm 

✓ En el moment de la contractació, el candidat haurà d'acreditar que és menor de 30 anys. 

✓ En el moment de la contractació, el candidat ha d'estar a l'atur i haurà d'estar inscrit 

com a demandant d'ocupació al Servei Català d'Ocupació de Catalunya (SOC).  

 

 

EL PROJECTE  

 

L’IMIM persegueix l'objectiu de promoure i cobrir les necessitats de la investigació clínica 

independent. Des de la plataforma de suport a la investigació clínica i des de la secretaria del 

CEIm, hem identificat que una de les gestions més complicades per als investigadors són les 

relacionades amb les sol·licituds d’autorització d’assaigs clínics a través del nou portal CTIS i de 

l’actualització del estat i resultats dels mateixos usant el mateix portal i altres registres 

electrònics de seguiment obligat. Per això, la persona que s’incorpori realitzarà les següents 

tasques: 

o Gestió de dades i documental  fent servir el portal electrònic CTIS. 

o Introduir les dades a CTIs de les sol·licituds que han de ser enviades pels 

investigadors acadèmics, en relació a projectes sense finalitat comercial i que tenen 

com a promotor el Consorci PSMAR. 

o Suport en el manteniment de CTIS o de resultats que s’han d’actualitzar a les bases 

de dades públiques legalment obligatòries (REEC, EUREGISTER) 

o Suport en la transició d’Assaigs clínics a CTIS en els casos necessaris. 
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PRESENTACIÓ DE CANDIDATS/DES  

 

Les persones interessades en aquesta oferta han de presentar un currículum cec, que només ha 

de contenir informació relacionada amb  les dades acadèmiques, formatives i laborals del 

candidat/a , així com informació de contacte.  

 

Podeu presentar la vostra sol·licitud a: https://www.imim.es/ofertes/detall-oferta-

temporals.html?id=2285  

 

Per a més informació: evitas@imim.es; aaldea@imim.es 
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