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OFERTA PER COBRIR UN LLOC DE TREBALL, A TEMPS COMPL ET, AL PARC DE SALUT 
MAR DE BARCELONA 
 

TÈCNIC/A MITJÀ/ANA EN SANITAT (ATS/DI/GI) PER A LA UNITAT DE RECERCA CLÍNICA DE 
L’INSTITUT HOSPITAL DEL MAR D’INVESTIGACIONS MÈDIQUES (IMIM). 
 
1. CONDICIONS DEL LLOC DE TREBALL 
 

� Incorporació immediata a l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) del 
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, amb contracte d’interinatge. 
 

� Jornada laboral de 1660 hores anuals. 
 

� Horari de dilluns a dijous de  8h. a 17h. i divendres de 8h. a 15h. 
 

 
2. FUNCIONS 
 

� Coordinar la realització del projecte de recerca i/o assaig clínic. 
 

� Informar sobre l’estudi  i obtenir el Consentiment Informat dels participants en l’estudi. 
 

� Planificació, screening i gestió dels participants en l’estudi durant tot el procés del projecte. 
 

� Registrar i comunicar les possibles reaccions adverses que puguin aparèixer durant l’estudi. 
 

� Identificar signes i símptomes d'alteració de les funcions biològiques que puguin aparèixer 
en els participants durant la realització de l’estudi.  

 

� Coordinar la informació de l’estudi amb el  promotor i el monitor del projecte/assaig clínic, 
així com també actuar com a interlocutor/a davant el Comitè Ètic d’Investigació amb 
Medicaments del PSMAR (CEIm-PSMAR). 
 

� Elaborar els PNT’s i registres específics del maquinari  de la Unitat, en funció de les Bones 
Pràctiques Clíniques. 

 

� Aplicar les BPCs a tots els processos del projecte i en particular en relació amb les bases 
de dades i el registre de la història clínica dels participants en l’estudi. 
 

� Administració i gestió de la medicació de l’estudi clínic segons las BPCs.  
 

� Preparació dels participants en l’estudi, d'acord amb les normes establertes pel protocol i 
l’acompanyar-los en els trasllats intrahospitalaris, en cas de necessitat. 
 

� Delegar tasques, al personal auxiliar o de suport, d’acord a les normatives institucionals, el 
protocol de recerca  i la capacitat per a la realització d’aquestes. 
 

� Verificació del compliment  de la dieta dels participants en l’estudi, segons les instruccions 
del protocol de l’estudi, si és el cas. 
 

� Controlar i garantir l’aplicació correcta de les condicions sanitàries de l’entorn dels 
participants i del material de la Unitat (control i gestió del material fungible i no fungible).  
 

� Extracció i processament  de mostres biològiques.  
 

� Coordinar i gestionar els enviaments de mostres dels estudis. 

 
3. REQUISITS 
 

� Formació acadèmica: 
− Grau o Diplomatura en Infermeria, expedit per una universitat espanyola o, en el seu 

defecte, degudament homologat pel Ministeri competent.  
 

 

� Experiència professional: 
− Experiència professional acreditada, mínima de 3 anys, com a tècnic/a mitjà/ana en 

sanitat, en un centre de recerca i concretament en una Unitat de Recerca Clínica. 
− Es requereix haver treballat sota Bones Pràctiques Clíniques. 
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4. ES VALORARÀ 
 

� Formació i coneixements: 
− Coneixement del sector de recerca clínica i, concretament, de la realització d’assaigs 

clínics en fase I. 
− Es valorarà haver realitzat formació sobre suport vital avançat.  
− Es valorarà haver realitzat formació sobre coordinació d’assaigs clínics.  
− Es requereixen coneixements d'informàtica a nivell d'usuari.  
− Coneixements d’anglès i bon nivell de català i castellà. 
− Disposició a adquirir un coneixement aprofundit del funcionament de l’àrea i de les 

intervencions de millora per tal de garantir un servei de qualitat. 
 
5. COMPETÈNCIES 
 

• Competències corporatives:  compromís i implicació amb la institució; orientació a les 
persones, empatia i sensibilitat interpersonal; orientació a la 
qualitat, la millora contínua i l'excel·lència, i gestió del 
canvi/innovació. 

• Competències específiques:  organització i planificació, iniciativa i treball en equip. 
• Competències personals: estabilitat emocional, flexibilitat, relació social i comunicació. 
 

 
 

6. TERMINI DE PRESENTACIÓ, DOCUMENTACIÓ I CONTACTE 
 

� 10 dies naturals , comptats a partir del dia següent a la publicació d'aquesta oferta en el web 
corporatiu. 

 

� Les persones interessades hauran d'omplir el formulari de sol·licitud d'accés disponible al web 
del PSMAR dins l'apartat corresponent a aquesta oferta, i d'adjuntar el seu currículum vitae, 
mitjançant l'enllaç habilitat amb el nom "Envia'ns el teu CV" que es troba situat sota el menú 
de l'esquerra de la pàgina web.  

 

� També hauran d'ajuntar, en el mateix formulari i mitjançant els enllaços restants, l'escanejat 
dels títols acadèmics i de les acreditacions de l'experiència professional. 

� Un cop valorats els CVs i l’experiència professional, les persones aspirants admeses podran 
realitzar una entrevista personal amb el/la responsable de la Unitat de Recerca Clínica o 
persona en qui delegui, i un/a membre de l’equip de RRHH. 

� Totes les dades que l'aspirant al·legui en el seu currículum es comprovaran en el moment 
immediatament anterior a la seva contractació. 

� En cas de dubte, podeu contactar amb nosaltres a través de la següent adreça d'e-mail: 
ofertestreball@parcdesalutmar.cat.  

 


