
 

 

 

Tècnic/a de suport al Servei d’Animal de Laboratori 

Programa Estatal de Promoció del Talent i Ocupabilitat  

en I+D+i - MINECO 
 

L’objectiu d’aquesta convocatòria és la concessió d’ajudes per millorar la formació i 

l’ocupabilitat de personal tècnic i de gestió de l’I+D a través de la seva contractació laboral a 

universitats, organismes i entitats d’investigació del sector públic alhora que es reforcen les 

activitats d’investigació dels mateixos. Complementàriament, aquesta actuació té el seu 

encaix dintre del Pla Estatal de Investigació Científica, Tècnica i Innovació 2013-2016, 

aprovat per l’Acord del Consell de Ministres a la seva reunió de l’1 de febrer de 2013, a 

través del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Ocupabilitat. 

El Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) és una institució del sector públic, localitzat a 

Barcelona, que promou i desenvolupa la investigació i la innovació biosanitàries de 

l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (HUVH). El VHIR treballa per trobar solucions als 

problemes de salut de les persones i té la voluntat de contribuir al desenvolupament 

científic, docent, social i econòmic del nostre entorn. En aquest sentit i donant suport a la 

formació, desenvolupament i inserció laboral de joves universitaris, s’adhereix a aquest 

programa i ofereix una vacant de Tècnic/a de Grau Superior per incorporar-se al Servei 

d’Animal de Laboratori (LAS), dins dels Serveis Cientificotècnics del VHIR. 

 

 

PERFIL 

 

Requisits generals:  

 Tècnic de Grau Superior en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic. 

 Experiència en el maneig de rosegadors i en tècniques de microscòpia (MO i ME), 

histoquímica, immunohistoquímica i tècniques de patologia molecular (FISH, PCR).  

 Coneixements d’ofimàtica a nivell usuari. 

 Persona responsable, metòdica, ordenada, prudent, reflexiva, pacient i rigorosa. 

 Capacitat de treball, adaptació i interacció amb diferents entorns i persones de la institució. 

 

Requisits específics de la convocatòria: 

 Estar en situació d’atur i inscrit com a demandant d’ocupació. 

Oferta de feina 

http://www.vhir.org/portal1/boxes_menu.asp?s=serveis&contenttypeid=210&contentid=1282


 Estar inscrit al fitxer del Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

(http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html). 

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

Sistema Nacional de Garantia Juvenil. 

 Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió o dels Estats Membres. També 

es podran inscriure els estrangers titulars d’una autorització per residir al territori 

espanyol que permeti treballar. 

 Estar empadronat al territori nacional espanyol. 

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

sol·licitud de la inscripció al Sistema Nacional de la Garantía Juvenil. 

 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. 

 

Tasques: 

 Prestació dels serveis oferts per la Plataforma d’Histopatologia Animal del SAL: 

 Realització de necròpsies i biòpsies. 

 Preparació de làmines histològiques o citològiques a partir de material 

biològic. 

 Realització de les tècniques de rutina i/o  procediments més especialitzats 

com  tècniques histoquímiques, immunohistoquímiques, argèntiques, de 

biologia molecular, microscòpia electrònica, cultiu de teixits.  

 Proves inicials i posada a punt de l’equipament adquirit pel Servei. 

 Posada a punt dels procediments normalitzats de treball per als diferents protocols 

experimentals que es desenvolupen al laboratori. 

 Compra del fungible necessari pel Servei i control d’estocs. 

 Maneig, manteniment preventiu i correctiu, i gestió d’avaries dels equips. 

 Gestió dels residus derivats del Servei, d’acord amb la normativa de la Unitat Bàsica 

de Prevenció del VHIR-HUVH. 

 Elaboració i posada en marxa de nous protocols i aplicacions. 

 Gestió del funcionament del Servei (usuaris/sol·licituds, compra de fungible,etc). 

 Assessorament als investigadors sobre les tècniques emprades. 

 Registre i Redacció de documentació en relació amb els serveis oferts. 

 Col·laboració en la docència impartida pel LAS. 

 Asistencia a jornades, congressos, cursos d’actualització tecnològica i formació. 

 Gestió de la qualitat del Servei d’acord la a la normativa ISO9001:2008. 

 

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html


Mèrits a valorar: 

 Acreditació com a Personal Experimentador d’Animals d’Experimentació (FELASA 

categoria B). 

 Es valorarà formació addicional en la resta de les tecnologies relacionades amb 

experimentació animal, així com en sistemes de gestió de la qualitat (ISO9001:2008, 

GLPs, etc). 

 Nivell d’anglès equivalent al First Certificate. 

 

Condicions laborals: 

 Jornada completa (40h setmanals). 

 Sou brut anual: 18.000 – 22.000€. 

 Durada del contracte: 2 anys. 

 Més informació sobre la convocatòria aquí. 

 

Les persones interessades hauran d'enviar el seu currículum amb una carta de presentació i 

el certificat d’inscripció a la Garantia Juvenil abans del 23 de novembre, amb la referència 

Tècnic/a Grau Superior – Garantia Juvenil a la següent adreça de correu electrònic: 

seleccio@vhir.org. 

 

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=87fac98b03b9a410VgnVCM1000001d04140aRCRD
mailto:seleccio@vhir.org

