ASSAJOS CLÍNICS:
UNA ACTIVITAT PROFESSIONAL
AMB PRESENT I FUTUR
Estàs acabant la teva formació en biologia o carreres afins?
Ja saps que faràs quan acabis la carrera?
T’agradaria dedicar-te a la investigació en un àmbit diferent del
laboratori?

Nosaltres t’expliquem com entrar en el sector de la investigació clínica, on
només EUA supera a Espanya com a destí per invertir a assajos clínics. El
nostre país atrau finançament de companyies farmacèutiques i ens situa a l’
avantguarda científica, aprofita aquesta oportunitat de treballar en un sector en
el que 93% dels contractes en recerca clínica són indefinits i en el 64% dels
professionals en recerca clínica son titulats.
El sector dels assajos clínics t’obre les portes a treballar en un hospital, en una
empresa d’investigació clínica o en una indústria farmacèutica.
20 de maig
Setmana del Dia Mundial dels Assajos Clínics
Xerrades diàries al Col.legi de Biòlegs de Catalunya (del 16 al 20 de maig)
APUNTA’T!

Ponents:
Sergio López López. Orientación profesional, formación, selección y comunicación.
Cristina Perez Alonso. Lead Gl Clinical Trials Study Coodinator at Vall d’Hebron
Institute of Oncology.
Montserrat Sola Collado. Project Manager Hospital de Sant Joan de Déu.
Andrea Moral Santamaria. Project Manager II en Syneos Health.
Gessami Sanchez-Olle. Clinical Development Director at Novartis.
Almudena García. Directora de carreras profesionales y relaciones corporativas en
CESIF.
Coordinació:
Andrea Moral Santamaria. Project Manager II a Syneos Health.
Cristina Perez Alonso. Lead Gl Clinical Trials Study Coodinator at Vall d’Hebron
Institute of Oncology.
Montserrat Sola Collado. Project Manager Hospital de Sant Joan de Déu.
Águeda Hernández Rodríguez. Vocal de la Junta de Govern del CBC.

• Orientación profesional en el ámbito del ensayo clínico.
Sergio López López. Orientació professional, formació, selecció i
comunicació.
Dilluns 16 de maig de 2022 a les 18 hores.
Registre d’inscripció sessió del dilluns 16 de maig.
•

Salidas Profesionales en Centros Sanitarios.
Cristina Perez Alonso. Lead Gl Clinical Trials Study Coodinator at Vall
d’Hebron Institute of Oncology.
Montserrat Sola Collado. Project Manager Hospital de Sant Joan de Déu.
Dimarts 17 de maig de 2022 a les 18 hores.
Registre d’inscripció sessió del dimarts 17 de maig.

•

Salidas Profesionales en empresas de soporte a la
investigación clínica.
Andrea Moral Santamaria. Project Manager II en Syneos Health.
Dimecres 18 de maig de 2022 a les 18 hores.
Registre d’inscripció sessió del dimecres 18 de maig.

•

Salidas Profesionales en la Industria Farmacéutica.
Gessami Sanchez-Olle. Clinical Development Director at Novartis.
Dijous 19 de maig de 2022 a les 18 hores.
Registre d’inscripció sessió del dijous 19 de maig.

•

Opciones formativas en Ensayos Clínicos.
Divendres 20 de maig de 2022 a les 18 hores.

Almudena García. Directora de carreras profesionales y relaciones
corporativas en CESIF.
Registre d’inscripció sessió del divendres 20 de maig.

METODOLOGIA
Els seminaris en línia s’impartiran a la data indicada de cada sessió a les 18
hores.
1) Registrar-se amb anticipació suficient en el seminari mitjançant els
Registres d’inscripció en els respectius enllaços de les sessions.
2) Rebràs al teu correu electrònic un enllaç, per cada una de les sessions
inscrites.
3) Només necessitaràs un dispositiu (ordinador, Tauleta, smartphone, etc.)
amb un navegador i connexió a internet. Uns minuts abans de l’hora de
convocatòria només has d’anar a l’enllaç proporcionat.
4) Les persones registrades podran intervenir en el seminari fent preguntes
o comentaris mitjançant un xat per escrit. Al final de l’exposició els ponents
intervindran explicant i comentant les preguntes que hagin anat sorgint al
llarg del seminari.
5) Aquests seminari també es podrà seguir en directe mitjançant la
plataforma YouTube en línia del CBC
https://www.youtube.com/channel/UCttlFCWRAWVI8zsNtc8rh7g
(no es pot garantir la intervenció en el seminari mitjançant el xat de
YouTube).
Organitza:

