
 

 

TÈCNIC/A DE SUPORT DE COMPRES (REF.: 

TSC_NJ_44) 

 
L’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC) és un institut de recerca 

sense ànim de lucre amb seu a Barcelona dedicat a avançar en la comprensió de la 

leucèmia i els trastorns relacionats, en col·laboració amb la Universitat de Barcelona i la 

Universitat Autònoma de Barcelona. L’IJC té laboratoris en 4 campus clínics: i) Hospital 

Clínic, ii) Hospital de Sant Pau i iii) Hospital Germans Trias i iv) Pujol i Hospital del Mar. 

IJC serveix de centre de col·laboració perquè investigadors i metges bàsics treballin 

conjuntament en aspectes clínics i biològics fonamentals de la leucèmia. L’IJC ofereix 

un entorn de treball excel·lent basat en una fusió multidisciplinària d’idees i instal·lacions 

d’última generació. 

 

L’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras busca un/a tècnic/a 

administratiu/va en compres integrat al departament de compres i sota la supervisió 

de la Responsable de la Unitat. Degut a la implementació d’un nou software, tenim una 

punta de feina temporal i inesperada i busquem una persona que ens ajudi en aquest 

procés. 

 

Què necessitem? 

  

- Estudis de Cicle Formatiu de Grau en Administració i Finances o similar. 

- Nivell avançat d'usuari de Microsoft Office. 

- Valorable bon nivell d’ Excel. 

- Nocions de SAP Business One. 

- Persona bilingüe de llengua catalana i castellana. 

 

Competències 

 

- Capacitat de treball en equip, d’anàlisi, organització, planificació i negociació. 

- Capacitat de precisió i d’atenció al detall. 

- Capacitat d’aprenentatge i millora continua. 

- Diplomàcia i bones habilitats comunicatives. 

- Adaptable al canvi. Aptituds per la comunicació verbal i escrita. 

- Orientació al servei així com a les persones. 

- Destreses  informàtiques. 

- Habilitats interpersonals. 

- Metòdic/a i precís/a. 

 

Responsabilitats i tasques principals  
 

- Alimentar l’ERP de forma constant d’articles, productes i proveïdors així com el 

manteniment de la botiga online de la unitat. 



 

- Gestionar el suport de les compres, els seguiments i els terminis de lliurament 

en coordinació amb la recepció o amb altres departaments, tenint en compte 

l’especificitat i delicadesa dels productes científics (gel sec, alcohols, mostres 

cel·lulars entre d’altres). 

- Gestió d’incidents. 

- Suport en la preparació de documentació en processos de contractació pública. 

- Suport en la gestió de processos de compra sota el marc jurídic públic de 

contractació Pública 

 

Què oferim? 

 

- Posició temporal (6 mesos) 

- Salari brut anual en funció de l’experiència del candidat/a. 

- Jornada laboral completa. 

- Incorporació: al més aviat possible. 

- Bon ambient de treball. 

- Centre de treball ubicat en plena naturalesa; IJC Badalona (Campus ICO) 

 

Com aplicar? 

 

Les persones interessades han d'enviar a l'adreça jobs@carrerasresearch.org, 

indicant la referència de l’anunci (REF.: TSC_NJ_44) en l’assumpte del missatge: 

 

- Carta de motivació explicant el seu interès en el lloc. 

- CV  

 

Termini de presentació: 

 

Data límit de presentació de candidatures 23.05.2022 

 

 

Qui som? 

 

La nostra missió és investigar els aspectes bàsics, epidemiològics, preventius, clínics i 

transferibles de la leucèmia i d'altres malalties hematològiques malignes. 

La visió de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras és que la investigació 

què es porti a terme permeti identificar noves dianes terapèutiques i que possibiliti 

desenvolupar tractaments més precisos i menys agressius. Aspirem a comprendre 

l'origen i el desenvolupament de les leucèmies i d'altres patologies hematològiques 

malignes per poder prevenir-les. Treballarem per a un futur en el qual totes les leucèmies 

siguin curables. 

mailto:jobs@carrerasresearch.org


 

Més informació a la nostra web http://www.carrerasresearch.org/en 

i la web de la Fundació Josep Carreras 

https://www.fcarreras.org/en.  

La Comissió Europea va atorgar a l’IJC el segell d’Excel·lència en 

RRHH al juliol de 2019. L’IJC continua treballant per mantenir les 

seves polítiques d’acord amb els principis de la Carta i el Codi. L’estratègia de recursos 

humans per a investigadors de la Comissió Europea (HRS4R) té com a objectiu principal 

garantir que els centres d’excel·lència d’investigació implementin i respectin els requisits 

de la Carta Europea dels investigadors i el Codi de conducta per a la contractació 

d’investigadors (d’ara endavant denominada Carta i Codi) dins de les seves polítiques 

de recursos humans. Oferim i promovem un entorn divers i inclusiu i acull els sol·licitants 

independentment de l’edat, discapacitat, gènere, nacionalitat, raça, religió o orientació 

sexual.  

Oferim i promovem un entorn divers i inclusiu i acull els sol·licitants independentment de 

l’edat, discapacitat, gènere, nacionalitat, raça, religió o orientació sexual. 

 

IJC garanteix que les dades personals dels sol·licitants siguin processades 

segons les exigències del Reglament general de protecció de dades de la UE 

(GDPR) i la Llei espanyola 3/2018 de protecció de dades.  

 


