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TheVall d'Hebron Research Institute 

(VHIR) is a public sector institution that 

promotes and develops the research, 

innovation and biosanitary teaching of the 

Vall d’Hebron University Hospital. Through 

the excellence of our research, we identify 

and apply new solutions to the health 

problems of society and we contribute to 

spread them around the world. 

In April 2015, the Vall d’Hebron 

Research Institute (VHIR) obtained 

the recognition of the European 

Commission HR Excellence. 

This recognition proves that VHIR 

endorses the general principles of the 

European Charter for Researchers and 

a Code of Conduct for the Recruitment 

of Researchers (Charter & Code). 

VHIR embraces Equality and 

Diversity. As reflected in our values 

we work toward ensuring inclusion 

and equal opportunity in 

recruitment, hiring, training, and 

management for all staff within the 

organization, regardless of gender, 

civil status, family status, sexual 

orientation, religion, age, disability 

or race. 

                   Suport a la Innovació 

Unitat d’Innovació 

VHIR ofereix una plaça vacant i de Suport Administratiu dins de la Unitat d'Innovació. La missió de la unitat d'Innovació 

és transformar l'excel·lència en investigació i atenció clínica en nous productes, serveis i processos que millorin 

l'experiència del pacient, la salut de la població en general i redueixin el cost per càpita de la prestació de serveis sanitaris. 

 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL 

Formació i Qualificacions: 

 Formació Professional de Grau Mitjà (FPI) dins l'àmbit de l'Administració / Administració financera. 

 Es valorarà tenir el grau/llicenciatura d'Economia, Administració d'Empreses, Biociències o Ciències de la Salut. 

 

Experiència i coneixement: 

Requerit: 

 1 any d'experiència en tasques financeres/administratives. 

 Bon domini de MS Office, eines d'anàlisi i visualització de dades (Excel) 

 Dominar el català i castellà (nivell C) 

 Anglès (B2) 

 Professional ben organitzat, proactiu, orientat a resultats amb molta atenció als detalls. Capacitat de treballar en 

equip amb excel·lents habilitats interpersonals i capacitat per interactuar amb diferents unitats/departaments de 

l'organització 

 

Responsabilitats i tasques: 

El candidat donarà suport principalment a les funcions administratives pròpies de la Unitat: 
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 Actualització diària de les dades/informació relacionada amb la cartera d'unitats d'activitats i projectes, spin-off i 
start-ups. Verificar l'alineació d'aquesta informació, amb la informació continguda a l'ERP corporatiu 
(documentació de suport addicional, contractes, subvencions, comandes, correus electrònics...). 

 Suport en la tramitació dels documents propis de la unitat. 

 Suport en la gestió de la cartera immaterial i dels registres de la Propietat Intel·lectual (s'impartirà formació 
específica). 

 Suport en tasques de comunicació (newsletter, web, gestió de comptes de correu corporatiu de la unitat 
d'innovació... etc.)  

Condicions Laborals: 

 Jornada completa: 40h/setmana 

 Salari brut anual: 18.589,05€ - 22.000€ (La retribució dependrà de l'experiència i les habilitats. Els rangs salarials 
són coherents amb la nostra escala salarial del Conveni Col·lectiu). 

 Contracte: Temporal  

 

Què podem oferir? 

 Incorporació al Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), institució del sector públic que promou i desenvolupa 
la recerca, innovació i docència biomèdica a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron (HUVH), l'hospital més gran de 
Barcelona i el més gran de l'Institut Català. de Salut (ICS). 

 Un entorn científic d'excel·lència, altament dinàmic, on es desenvolupen contínuament projectes biomèdics d'alta 
gamma. 

 Aprenentatge continu i un ampli ventall de responsabilitats en un entorn laboral estimulant. 

 Oportunitats de formació personal. 

 Horari de treball flexible. 

 23 dies de vacances + 9 dies personals. 

 Programa de remuneració flexible (incloent xecs de menjador, assegurança mèdica, transport i més). 

 

Com aplicar: 

Els sol·licitants han d'enviar un currículum vitae complet i una carta de presentació amb la referència "Support Innovació" 

a l'adreça de correu electrònic següent: seleccio@vhir.org 

mailto:seleccio@vhir.org

