OFERTA DE FEINA
Referència: BioE-UCT
La Unitat de Control del Tabac de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) / Institut d’Investigació Biomèdica de
Bellvitge (IDIBELL) cerca un/a estadístic/a per treballar en els projectes de recerca de la Unitat.
Cerquem una persona ...








Amb grau, diplomatura o llicenciatura preferentment en Estadística o Matemàtiques, o en
disciplines ciències relacionades amb alt contingut en estadística (no descartem cap titulació a
priori)
Amb formació complementària reglada en epidemiologia o metodologia de la recerca biomèdica
(estudis de postgrau en salut pública, biometria o bioestadística)
Amb experiència como a bioestadístic/a en un grup de recerca biomèdica o en una institució
sanitària
Amb iniciativa en el plantejament d’anàlisis estadístiques, presentació i interpretació de resultats
Amb capacitat de treball en equip
Amb excel·lent nivell d’anglès (Proficiency o equivalent)

Què oferim?






Contracte laboral de la Fundació IDIBELL, renovable durant 3 anys i possibilitat de consolidació
(segons avaluacions i finançament disponible).
Remuneració segons formació i experiència acreditada, d’acord amb les taules salarials de l’IDIBELL.
Jornada laboral completa amb horari partit i flexible
Formació continuada (estades, cursos, seminaris...) i desenvolupament professional (congressos,
articles…)
Entorn laborable d’excel·lència, en un grup dinàmic, en creixement, i amb projecció internacional

Qui som?
A la Unitat de Control del Tabaquisme (UCT) desenvolupem diferents projectes de recerca i intervencions
per al control del tabac. Els nostres principals objectius són conèixer els determinants i la manera de
prevenir i controlar el consum de tabac i l’exposició al fum ambiental del tabac, així com monitoritzar l’ús de
les cigarretes electròniques i els seus riscs per a la salut, en la població. Per això, a la Unitat desenvolupem
projectes de recerca i d’intervenció finançats per agències estatals o europees de recerca en col·laboració
amb grups de recerca internacionals. La UCT està acreditada com a Grup de Recerca Consolidat per
l’AGAUR, forma part de la RTIC-Càncer i ha estat designada Centre Col·laborador de l’OMS per al Control del
Tabac. Més informació sobre la UCT: www.icoprevencio.cat/uct
Procés de selecció
Les sol·licituds han d’incloure un CV de la persona candidata i una carta de motivació i interessos, que
inclogui el nom i e-mail de dues persones que puguin donar referències. Envieu tota aquesta informació per
e-mail al Dr. Esteve Fernández (efernandez@iconcologia.net) abans del dia 21 de febrer de 2016, amb
indicació en el tema del missatge de la referència (BioE-UCT) del lloc de treball.
El procés de selecció inclou un cribratge i selecció inicial a partir del CV i carta (es revisaran i contestaran
totes les sol·licituds), seguit d’una entrevista personal. El procés de selecció es desenvoluparà i resoldrà
durant el mes de març, per tal d’incorporar la persona seleccionada no més tard de l’1 d’abril de 2016.
Data de publicació de l’oferta: 3 de febrer 2016.

