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TÈCNIC TITULAT/DA SUPERIOR  (REF.: 2019/179) 
 

 

1. DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ: 
El grup d’Innovació en infeccions respiratòries i diagnòstic de la tuberculosi precisa contractar 
a un titulat/da superior per col·laborar dins del context del projecte de recerca nacional 
PI147/01139: “Impacto del uso de antibióticos en la adaptación de Staphylococcus aureus al 
tracto respiratorio inferior: nuevas estratègies diagnósticas y terapéuticas”. 
 

2. ÉS REQUEREIX: 
a) Títol de graduat en biociències i màster 
b) Experiència en tècniques microbiològiques, incloent bacteriologia, biologia molecular, cultiu 

cel·lular, química proteica 
c) Experiència en eines bioinformàtiques i programa R 
d) Experiència en equips de ressonància magnètica per a detecció de metabolits 
e) Experiència prèvia en projectes de recerca nacionals i internacionals 
 

3. FUNCIONS:  
Les tasques a portar a terme són : 
a) Posada a punt d'assajos fenotípics 
b) Anàlisi de dades espectres ressonància magnètica amb eines bioinformàtiques per a validació i 

optimització 
c) Integració de resultats clínics i analítics. 
 

4. S’OFEREIX: 
a) Salari brut anual a negociar en funció de la experiència de la persona candidata, 

distribuïts en 12 pagues. 
a) El contractat/ada tindrà una jornada laboral parcial de 33 hores setmanals. 
b) Contracte per projecte d’investigació de duració de 6 mesos prorrogable a 12 mesos. 
 

5. PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS: 
Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV i 
contacte de 2 referències per email a l'adreça rrhh@igtp.cat, indicant la referència de l'oferta en 
l'assumpte. 
Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades. 
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6. TERMINI DE PRESENTACIÓ: 
El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 22 novembre. 

 


