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CONVOCATÒRIA DE TÈCNIC DE BIOBANC 

REFERÈNCIA: 22/19  

PLAÇA CONVOCADA 

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de Tècnic de Biobanc a 
l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA PERE VIRGILI (IISPV). Substitució 
temporal. 

Perfil del lloc de treball: 

Tècnic de laboratori 

Graduat o Graduada en biologia, bioquímica, biotecnologia, ... 

 

Lloc de treball: 

Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili. Biobanc IISPV. 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada: La persona contractada 
s’integrarà en l’equip tècnic del Biobanc IISPV per realitzar una suplència i 
desenvoluparà les funcions inherents a la seva posició i que es poden resumir en les 
següents tasques específiques: 

1. Recepció, processat i emmagatzematge de mostres biològiques humanes 

2. Actualització de les col·leccions i dipòsits. Actualitzar les bases de dades de les 
col·leccions i fer plantilles on es reflexi la seva ubicació. 

3. Respondre a les sol·licituds de mostres dels investigadors. Haurà de col·laborar en: 
Registrar les sol·licituds, fer els llistats de mostres i preparar-les per la seva entrega.  

4. Manteniment de les instal·lacions del biobanc: Manteniment del equipament, 
mantenir el laboratori en ordre, reposar el material utilitzat. 

 

 Requeriments: 

Estar en possessió del títol corresponent. 

Incorporació immediata 

 Es valorarà: 
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Experiència prèvia en gestió de mostres. 

 

S’ofereix: 

 Tipus de contracte: temporal 
 Jornada: 10:00-14:00 hores (20h/setmanals) 
 Durada: Substitució  
 Incorporació prevista: juliol de 2019 

 Presentació de Sol·licituds: 

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació 
personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació 
acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda. 

 Lloc de Presentació: 

Les persones interessades han d’enviar la sol·licitud a l’adreça de correu electrònic 
biobanc.reus@iispv.cat en còpia a rrhh@iispv.cat  (indicar a l’assumpte la referència 
de la plaça) 

Data límit Presentació: 11 de juliol de 2019 


