
 

 

CONVOCATÒRIA DE DIRECTOR/A TÈCNIC CMCB (REF.: 2016/69) 
 

 
1. DESCRIPCIÓ DE L’OCUPACIÓ: El Centre de Medicina Comparativa i Bioimatge (CMCB) és un centre 

singular dedicat a la resolució de necessitats mèdiques i problemes clínics, a través de l’ús 
d’animals de laboratori. EL CMCB treballa amb la utilització d’aquests models per treure’n el 
màxim d’informació possible treballant intensivament en el seu reemplaçament, reducció i 
refinament.  

 
2. ÉS REQUEREIX: 
• Llicenciatura en Veterinària 
• Experiència mínima de 5 anys en una instal·lació de similar complexitat, que inclogui l’ús de 

bioimatge, i diferents nivells de bioseguretat i espècies animals, incloent animal petit i gran, 
animals immunodeprimits i OMGs. 

• Acreditació com a Personal Assessor en Benestar Animal 
• Llicència de Supervisió d’Instal·lacions Radioactives 
• Nivell C de Català i nivell First Certificate en Anglès. 
• Experiència en implantació en sistemes de Qualitat ISO i AAALAC 
• Experiència en implantació de sistemes informàtics per a la gestió d’estabularis 
• Experiència en formació de personal que treballi amb animals de laboratori (cuidadors, 

experimentadors, investigadors i Màster) 
• Capacitat de lideratge en empreses públiques i privades, amb un gran nombre de treballadors, 

dins del sector. 
• Capacitat de donar suport en grups de recerca internacional multidisciplinars. 

 
3. S’OFEREIX: 
• Contracte laboral Indefinit. 
• Incorporació 2 de novembre de 2016 
• Retribució a convenir segons la vàlua del candidat/a 

 
4. PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUTS 

Les persones interessades han de enviar carta de motivació,  Currículum vitae, còpia dels títols 
acadèmics i contacte de 2-3 referències per email a la adreça rrhh@igtp.cat indicant la 
referència de l’oferta en l’assumpte. .  

 
5. COMISSIÓ AVALUADORA:  

Les sol·licituds presentades seran avaluades per una comissió presidida pel Director Científic de 
l’IGTP, el Director del CMCB i un membre del Comitè Científic Intern. 

 
Desprès d’aquesta preselecció s’entrevistarà a les candidatures més adequades 

 
6. TERMINI DE PRESENTACIÓ:  

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 21 d’octubre de 2016. 
 
 


