
Les funcions i responsabilitats principals seran:

- Controlar i assegurar el correcte funcionament de les Facilities per tal de garantir un servei de qualitat. 

- Execució i seguiment dels serveis que ofereix les Facilities. 

- Conjuntament amb el supervisor gestionar i contactar els clients de les Facilities.

- Assessorament tècnic als clients.

- Coordinació Científic-Tècnica del treball dels tècnics de la Facilities.

- Coordinació i posada en marxa del pla de manteniment preventiu i correctiu dels equips. 

- Desenvolupar i implementar nous serveis competitius i de qualitat.

- Gestió d’un equip de tècnics de laboratori.

Requeriments per als/les candidats/-es:

- PhD en química, física, enginyeria o equivalent.

- Coneixement i experiència demostrable amb tècniques de fabricació i caracterització a l’escala micro i 

nanomètrica: litografia por làser i por e-beam (DWL y EBL); fotolitografia por UV; perfilometria; 

interferometria; dipòsit de capes fines metal·liques per evaporació en alt buit;  SEM y microscòpia 

confocal.

- Coneixement alt d’anglès.

- Competències i habilitats: comunicació, lideratge, iniciativa, flexibilitat i capacitat d’organització.

Es valorarà:

- Experiència demostrable en tècniques de fabricació de sistemes de microfluidica. 

- Coneixements en 3D Printer

S’ofereix:
- Incorporació immediata a un centre de recerca de prestigi i rellevància internacionals.

- Contracte laboral a jornada complerta.

- Remuneració d’acord amb l’experiència i qualificació.

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) i al UPC Campus

Diagonal Besós, amb unes instal·lacions

d’aproximadament 3,800m2. L’institut

compta amb 20 grups de recerca i 300

investigadors i personal de més de 29

països diferents. www.ibecbarcelona.eu

COORDINADOR/-A MICROFAB y MICROSCOPY 

CHARACTERIZATION FACILITIES (Ref. CP-IO)
L’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) requereix incorporar un/-a Coordinador/-a de la MicroFab y

Microscopy Characterization Facilities de l’IBEC, que reportarà directament a la Cap de Core Facilities, per

coordinar el funcionament de un servei de sala blanca on es fabriquen i caracteritzen microdispositius i

estructures per a aplicacions biomèdiques, i de un servei de caracterització per microscòpia SEM i confocal.

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 persones interessades cal que enviïn el seu CV a: jobs@ibecbarcelona.eu, tot indicant la referència: 

CP-IO, abans del 17/05/2018

http://www.ibecbarcelona.eu/
mailto:jobs@ibecbarcelona.eu

