
L’Institut de Bioenginyeria de Catalunya
(IBEC) és un centre d’investigació
interdisciplinar dedicat a la bioenginyeria i la
nanomedicina, amb seu a Barcelona i el seu
objectiu és dur a terme una recerca de
qualitat que, alhora que crea coneixement,
contribueixi a una millor qualitat de vida,
millori la salut i creï riquesa.

L’IBEC va ser fundat el 2005 pel
Departament d’Innovació, Universitats i
Empresa i el Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, la Universitat de
Barcelona (UB) i la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC).

L’IBEC es troba dins del Parc Científic de
Barcelona (PCB), amb unes instal·lacions
d’aproximadament 2.500m2. L’institut
compta actualment amb 16 grups de recerca
i 250 investigadors i personal de 20 països
diferents.

Les persones interessades cal que enviïn el seu CV i el comprovant de registre en el Sistema de 
Garantia Juvenil a: jobs@ibecbarcelona.eu, tot indicant la referència TL-MP, abans del 31/10/2015.

Tècnic de Laboratori amb Cicle Formatiu de Grau Superior 
(Ref. TL-MP)

L’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) requereix incorporar un/-a tècnic de laboratori amb cicle formatiu
de grau superior per a la Plataforma de Nanotecnologia de l’IBEC pertanyent a la Unitat de Core Facilities, que té
la funció de proporcionar serveis i suport a les operacions diàries dels laboratoris de l'IBEC.
Aquesta posició s’emmarca dins el programa “Ayudas para la Promoción de Empleo Joven e Implantación de la
Garantía Juvenil en I+D+i 2014” del MINECO.

L’IBEC està compromès amb els principis del Codi de Conducta de la Comissió Europea per a la
Contractació d’Investigadors. Tots els candidats/-es qualificats seran considerats pel lloc de treball
sense restriccions per raó de gènere, raça, nacionalitat o discapacitat. Busquem candidats/-es
amb habilitats i experiència que els hagin preparat per contribuir al nostre compromís de diversitat
i excel·lència.

Les seves funcions i responsabilitats principals seran:
- Manteniment del laboratori, reposició i control de material.
- Gestió de documentació i bases de dades.
- Manteniment i calibratge dels equips.
- Realització de rutines de control de processos de micro-fabricació.
- Assistència a peticions dels usuaris.

Requeriments per als/les candidats/-es:
- Cicle Formatiu Grau Superior de Tècnic en Diagnòstic Clínic.
- Capacitat d’organització i iniciativa.
- Comprovant de registre en el Sistema de Garantía Juvenil (podeu trobar les instruccions de com registrar-se i els 
requeriments en aquest link: http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
Actualització: Segons el comunicat oficial del Ministeri publicat al BOE del 30/07/2015, l’edat màxima per accedir 
al Sistema de Garantia Juvenil s’ha ampliat fins als menors de 30 anys.

Es valorarà:
- Experiència en un entorn científic o tecnològic.
- Experiència en la utilització d’instrumental científic i microscopis.
- Nivell alt d'anglès.

S’ofereix:
- Incorporació immediata a un centre de recerca de prestigi i rellevància internacionals.
- Contracte de 2 anys a jornada completa.


