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Anunci de treball 21_01_FTES 

Sabadell, 04 de GENER de 2021 

 

Biobanc I3PT, Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí, 

oferta el lloc de treball següent:  

Tècnic/Tècnica Especialista Sanitari 

Grup professional  3 Nivell II: Personal assistencial amb titulació / formació professional o 

tècnica 

Requisits: 

 Títol: Cicle Formatiu de Grau Superior de Laboratori Clínic i Biomèdic 

Es valorarà: 

 Currículum vitae. 

 Títol i formació complementària en experimentació animal.  

 Experiència professional Immunoassaig, PCR, Histologia i processat de mostres biològiques. 

 Coneixement de treball amb sistemes de qualitat i elaboració de PNTs. 

 Capacitat de treball en equips en equips multidisciplinaris, compromís i proactivitat, habilitats 

comunicatives i rigor en el desenvolupament de les tasques assignades, així com disponibilitat 

horària.  

S’ofereix: 

La persona candidata designada, es vincularà mitjançant contracte laboral temporal, en la modalitat 

que legalment correspongui i sempre supeditat al projecte que motiva la present cobertura, amb la 

possibilitat de prorrogues com a conseqüència d’ampliació i/o nous finançament.   

Les condicions laborals, seran les contemplades en el conveni d’aplicació al centre, amb dedicació a 

jornada completa.  
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Procés de selecció: 

Les condicions generals d’aquesta convocatòria es regiran pel que recull el present anunci, i amb els 

procediments que es contemplen a  bases tipus de convocatòria per ocupació de places vigents que 

es pot consultar en la pàgina web de l'entitat www.tauli.cat .  

En compliment de la LISMI, el Consorci, contemplarà la reserva per a les persones candidates que 

acreditin una discapacitat igual o superior al 33%, sempre que siguin idònies pel desenvolupament de 

les funcions a cobrir. 

Informació, inscripció, documentació i termini: 

Les persones interessades podran fer la seva inscripció a l’enllaç següent: https://bit.ly/3n8g8hn on 

caldrà adjuntar el currículum (CV) en format PDF i com a documents addicionals, adjuntar els requisits 

de la convocatòria, així com tota aquella documentació que considereu adient per a l’acreditació dels 

mèrits individuals. Per a consultes en relació aquesta convocatòria us podeu adreçar a 

seleccio@tauli.cat, indicant el número de referència d’aquest anunci.  

Data de termini: 25 de gener de 2021 

 

Sabadell, 11 de gener de 2021 


