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Nom del lloc de treball: Postdoctoral Senior

 
 

Missió
Investigador Principal de projectes competitius i primer autor o autor per a la correspondència de la seva producció científica amb cert grau d’independència científica supeditada a la direcció de
l’Investigador  Cap de Grup

Responsabilitats i funcions principals
1.    Responsable d’una línia de recerca
2.    Disseny i implementació dels projectes dels que és responsable
3.    Contribució substancial a la sol·licitud d'ajudes i beques per a la investigació.
4.    Supervisió  i orientació a personal més júnior. 
5.    Direcció de tesis doctorals.
6.    Contribució a docència reglada i no reglada i tutories de la seva àrea de coneixement
7.    Publicació dels resultats de la seva recerca en revistes “peer review journals”
8.    Contribució a la protecció de la PI dels resultats de la seva investigació.
9.    Assoliment dels objectius personals i contribució als objectius anuals del grup de recerca.
10.    Compliment amb les funcions que estableix el Manual de Prevenció, Qualitat i Medi ambient 

Requisits
Estudis de grau i post grau en Ciències de la Salut  (màster en el cas de no ser metge) i doctorat.

Competències
Comunicació
Gestió de conflictes
Gestió del coneixement
Gestió del canvi i Innovació
Orientació a resultats
Planificació i organització
Treball en equip
Vocació de Servei

Mèrits a valorar
Nivell "C" de Català
Nivell "C1" d'Anglès
Experiència en Biologia Molecular, Biologia Cel·lular, Citometria de Flux, NGS, miRNAs, Exosomes.
Publicacions en l’àrea de Malal�es Infeccioses en revistes cien�fiques indexades de primer i segon quar�l
Direcció i/o co-direcció de màsters i tesis doctorals
Inves�gador Principal en projectes compe��us finançats
Comunicacions orals i pòsters en congressos Nacionals i Internacionals

Oferim
 Oferim un lloc de treball amb les següents característiques:
•    Lloc de treball: Postdoctoral Senior 
•    Centre de treball del Banc de Sang i Teixits ubicat a Seu Central - Edifici Dr. Frederic Duran i Jordà
•    Detalls de jornada:
•    % Jornada: 100,00 
•    Torn: Partit 
•    Horari Específic: 8:00 A 17:00 
•    Retribució: segons normativa legal vigent

Procés de selecció
Comprovació de l’adequació al requisits especificats a la convocatòria.
Avaluació mèrits coneixements i proves competencials
Resolució i Comunicació

Termini de presentació
El termini de presentació serà fins el 17/02/22. Els currículums que arribin fora de termini no es �ndran en compte.
Els candidats interessats hauran d'ajuntar carta de presentació, currículum actualitzat i mínim dues cartes de referències.
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