
 

El Parc Científic de Barcelona (PCB) és un dels parcs científics més importants d'Europa. Creat per la Universitat 
de Barcelona el 1997, el PCB va ser el primer parc científic a Espanya i avui és una referència internacional per 
a la promoció de la innovació amb més de 2.000 professionals. El PCB és actualment la llar de tres instituts 
d'investigació i prop de setanta empreses i altres organitzacions. El PCB necessita incorporar al seu equip: 
 

  

UN/A CAP DE LA UNITAT DE TOXICOLOGIA EXPERIMENTAL I 
ECOTOXICOLOGIA 
 
 
En dependència del / la Director/a de Serveis Científics del PCB assumirà les següents 

funcions 

 Dirigir l’equip de treball en la realització dels estudis de toxicologia - toxicologia in vivo i in 
vitro, ecotoxicologia, informes d'expert i determinacions analítiques d'aplicació als sectors 
farmacèutics, biotecnològic, cosmètic, veterinari, alimentari, química i altres - que es duguin a 
terme a la Unitat 

 Relació amb els Clients actuals i cerca i captació de nous clients i projectes 

 Gestió i control econòmic dels projectes o serveis prestats. Elaborar les tarifes i gestionar la 
facturació del Servei  junt a l’Àrea d’Administració i Finances 

 Vetllar pel compliment de les normes de qualitat així com les normatives de seguretat laboral o 
altres d’obligat compliment del Servei 

 
Desenvoluparà les seves responsabilitats actuant  com a Director de Laboratori d’acord amb allò 
recollit a la normativa de Bones Pràctiques de Laboratori (BPL’s)  o altres  normatives de qualitat 
implementades a la Unitat 
 

Es requereix: 

 Formació universitària de l'àmbit científic (Biologia, Farmàcia, Veterinària Química ..) 

 Experiència mínima de cinc anys en treballs de laboratori emprant tècniques in vitro i in vivo. 
Valorable experiència en càrrec de gestió i direcció de laboratori 

 Coneixement i experiència en normativa de qualitat i Bones Pràctiques de Laboratori (BPLs) 

 Informàtica: domini del paquet Microsoft Office 

 Anglès parlat i escrit 
 
Busquem una persona coneixedora del sector amb capacitat de captar i fidelitzar clients i amb 

habilitat per  l'optimització de fluxos de treball i en la gestió de recursos, amb iniciativa, capacitat 

de planificació, direcció  i resolució. 

 

S'ofereix: 
 
• Contracte laboral  temporal de jornada completa amb possibilitats de continuïtat 
• Salari d'acord a experiència i qualificació 
• Incorporació immediata 
 

 
Les persones interessades enviar CV i carta de presentació 

borsadetreball@pcb.ub.cat 
Indicar referència CAP UTOX 

 



 

Parc Científic de Barcelona (PCB) is one of the leading science parks in Europe. Created by the University 
of Barcelona in 1997, the PCB was the first science park in Spain and today we are an international 
benchmark for the promotion of innovation with more than 2,000 professionals. The PCB is currently home 
to three research institutes and about seventy companies and other organizations and has opened a new 
position: 

  

HEAD OF UNIT FOR EXPERIMENTAL TOXICOLOGY AND 
ECOTOXICOLOGY 
 
 
Reporting to the Scientific Services Director takes the following tasks and responsibilities: 

 To lead work  team in toxicology studies – toxicology in vivo and in vitro – ecotoxicology, 
expert reports  and analytical determinations of application to the pharmaceutical, 
biotechnology, cosmetic, veterinary, food, chemical, health and environmental sectors  

 Costumer relationship and prospect for new clients and research projects or services 

 Management and financial control of projects and services. To elaborate rates and billing 
management with  Administration and Finance Department support 

 Ensuring compliance with quality  and  safety regulations or others regulations than applies in  
the Unit 

 
He will work as a Laboratory Director position according with Good Laboratory Practice (GLP) or 
others regulations than applies to Unit. 
 
 

Requirements: 

 University education in Life Sciences (Biology, Pharmacy, Veterinary, Chemistry...) 

 At least five years of experience in laboratory using in vitro and in vivo techniques. 
Advantageous  experience as a laboratory Director 

 Knowledge and experience in quality regulation and Good Laboratory Practice (GLP) 

 Microsoft Office 

 Good spoken and written English 
 
We seek a person with knowledge about the sector, with capacity to attract and retain clients, 

ability to optimize workflow and resource management, with initiative and well organized skills. 

 

What we offer: 
 
• Full time temporary employment contract with possibility to extend it 
• Immediate incorporation 
• Salary will be commensurable with academic level and experience 
 
 

 

Interested applicants should send their CV and covering letter to: 
borsadetreball@pcb.ub.cat 

 (Reference: CAP UTOX) 
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