
 

El Parc Científic de Barcelona (PCB) necessita incorporar a la seva Unitat de Toxicologia 
Experimental i Ecotoxicologia 

 
  

UN/A TÈCNIC/A INVESTIGADOR/A EN TOXICOLOGIA 
 
 
En dependència del Cap de la Unitat i actuant com a director d’estudi col·laborarà en les 

següents funcions: 

• Realització d’estudis de toxicologia – toxicologia in vivo i in vitro, ecotoxicologia, informes 
d’expert i determinacions analítiques d’aplicació als sectors farmacèutics, biotecnològic, 
cosmètic, veterinari, alimentari, química i altres – que es duen a terme a la Unitat. 

• Registre, recopilació i anàlisi de les dades experimentals obtingudes, valoració i 
interpretació dels resultats experimentals i confecció de memòries i informes de resultats. 

• Velar pel compliment de les Bones Pràctiques de Laboratori (BPL’s) en els assajos i gestió 
de la informació generada d’acord a aquesta normativa. 

• Manteniment d’equips i material de laboratori. 
• Participació en la posada a punt de nous mètodes experimentals i l’optimització dels 

mateixos. 
 

Es requereix: 

• Formació universitària de l’àmbit científic (Biologia, Farmàcia, Ciències Ambientals...). 
• Experiència mínima de dos anys en treballs de laboratori utilitzant tècniques in vitro per 

l’avaluació de seguretat de productes cosmètics. 
• Experiència o coneixement de tècniques analítiques: estudis de viabilitat cel·lular, estudis 

de genotoxicitat i mutagenicitat, tècniques bioquímiques enzimàtiques o altres de l’àmbit de 
la toxicologia (models in vivo, estudis farmacocinètics i d’eficàcia...). 

• Es valorarà coneixement i/o experiència en normativa de qualitat i Bones Pràctiques de 
Laboratori (BPL’s). 

• Es valorarà titulació oficial pel maneig d’animals d’experimentació (nivell personal 
experimentador). 

• Es valorarà posseir llicència d’operador d’instal·lació radioactiva. 
• Informàtica: domini de Microsoft Office. 
• Anglès nivell intermedi B2 parlat i escrit. 

 
Busquem una persona hàbil en l’optimització de fluxos de treball i en la gestió de recursos, amb 
iniciativa, capacitat de planificació i resolució, acostumada a treballar en equip i al tracte amb 
clients. 

 

S'ofereix: 
 

• Contracte laboral de jornada completa amb una durada inicial de 6 mesos i possibilitats de 
continuïtat. 

• Salari d'acord a experiència i qualificació 
• Incorporació immediata 

 
 

 
Les persones interessades enviar CV i carta de presentació 

borsadetreball@pcb.ub.cat 
Indicar referència TEC UTOX 

 


