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RECURSOS HUMANS – CONVOCATÒRIA DE VACANT 

 

 
 LLOC DE TREBALL:  Llicenciat/da  

 
 TASQUES DEL LLOC DE TREBALL:  

-Participació en la campanya de monitorització de mostres de pols domèstica i 

d’orina de no fumadors de les comarques de Tarragona. 

-Control i seguiment tant de les mostres de la campanya, com les dels diferents 

col.laboradors del projecte. 

-Processat de les mostres pel seu anàlisi. Participació de les tasques de definició de 

l’experiment i en tots els passos de preparació de la mostra previs a l’anàlisi. 

-Anàlisi de les mostres mitjançant tècniques cromatogràfiques, incloent GC-QTOF, 

GCxGC-TOF i HPLC-QTOF. 

-Processat de les dades obtingudes, tant amb software comercial com elaborat pel 

grup de recerca. 

-Elaboració d’informes amb els mètodes analítics utilitzats, representació dels 

resultats i elaboració de conclusions dels diferents estudis 

 
 PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA (Titulació):  Llicenciat/da en Química, 

bioquímica, biotecnologia o altres estudis relacionats 

 REQUISITS: 

Haver acabat els estudis els cinc anys anteriors a la contractació. 

Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya. 

Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la 

inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. 

No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de 

la sol·licitud. Estar inscrits com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO) 

a les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) 

No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals 

en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. 

No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals 

en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. 

No haver estat en contracte de pràctiques més de 24 mesos. 
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 ES VALORARÀ:    

Experiència en tècniques en cromatografia 

Experiència en espectrometria de masses 

 
 CONDICIONS LABORALS 

 
o Contracte per obra o servei, 6 mesos 
o Jornada Completa 

 
 ENVIAR CV A/e:  

 
 noelia.ramirez@urv.cat 
 
 

    
    


