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INVESTIGADOR/A POSTDOCTORAL en 

EPIGENÈTICA - INMUNOLOGIA (REF.:2019/206) 
 
 
L’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras dedicat a promoure, desenvolupar, transferir, 

gestionar i difondre la recerca, el coneixement científic i tecnològic, la docència i la formació en 

l’àmbit de la biomedicina hematològica d’excel·lència, en especial pel que fa a la leucèmia i altres 

hemopaties malignes; precisa incorporar un/a INVESTIGADOR/A POSTDOCTORAL, sota la 

dependència del grup de recerca Epigenètica i malaties inmunitàries dirigit pel Dr. Esteban Ballestar;  

La investigació del grup es centra en comprendre els mecanismes subjacents a la deposició i 

eliminació de modificacions epigenètiques en cèl·lules immunes, la influència de determinants 

genètics i ambientals i l’adquisició de defectes en el context de malalties relacionades amb la 

immunitat, incloent immunodeficiències primàries, malalties autoimmunes i autoinflamatòries. 

També s’investiga l’impacte de la regulació epigenètica de les cèl·lules immunes en l’entorn del 

microtumur. 

Les línies mes rellevants son: 

- Estudi dels determinants epigenètics de les immunodeficiències primàries com ara la 
immunodeficiència variable comuna i la síndrome d'hiper IgM tipus 2 

- Estudi dels determinants epigenètics de malalties autoimmunes com l'artritis reumatoide, 
l'esclerosi sistèmica i el lupus eritematós sistèmic 

- Estudi de la desregulació epigenètica en trastorns monogènics auto inflamatoris 
- Estudi del control epigenètic en relació amb l’adquisició de tolero gènesi de cèl·lules 

mieloides 
- Estudi de la desregulació epigenètica de cèl·lules immunes en el microambient tumoral 

 
REQUISITS: 
 

- Es requereix PhD en l’àrea de biologia i/o ciències biomèdiques 

- Experiència en biologia molecular del càncer, Anàlisi de metilació de l'ADN, modificacions 

d'histona i microRNAs en models de reprogramació cel·lular i diferenciació cel·lular 

- Experiència en models de diferenciació en cèl·lules immunes, i en malaltia immune (artritis 

reumatoide, immunodeficiències primàries). 

- Acreditació per treballar amb animals de laboratori 

- Valorable curs de radioactivitat 
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Habilitats i aptituds 

- Capacitat de treball en equip, organització i planificació. 

- Capacitat de comunicació de forma verbal i escrita. 

- Capacitat d’anàlisis i supervisió. 

- Destreses informàtiques. 

- Precisió en el desenvolupament de les tasques. 
 

 
PRINCIPALS RESPONSABILITATS: 
 
Realització de tasques de recerca i de docència centrades en el coneixement dels mecanismes de 

resposta a estrès en el context de la diferenciació del sistema hematopoètic i del desenvolupament. 

 
 
OFERIM: 
 

- Posició indefinida per la tassa extraordinària o addicional per la estabilització de treball 
temporal de places ocupades de forma temporal e ininterrompudament almenys 3 en els 3 
anys anteriors al 31/12/2017 (art 19.9) Llei 6/2018 de 3 juliol, de pressupostos Generals de 
l'Estat de l'any 2018.  

- Salari brut anual a negociar en funció de la experiència de la persona candidata. 
- Jornada laboral completa  
- Incorporació immediata. 

 

 
PER A MÉS INFORMACIÓ:  
 
http://www.carrerasresearch.org/es/epigen%C3%A9tica-y-enfermedades-inmunitarias_124402 
 
 

 
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
 
Les persones interessades han d'enviar la carta de motivació explicant el seu interès en el lloc i el seu 
CV per e-mail a l'adreça: rrhh@carrerasresearch.org INDICANT LA REFERÈNCIA DE L’OFERTA EN 

L’ASSUMPTE. 
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TERMINI DE PRESENTACIÓ:  
 
La convocatòria estarà oberta fins al 12/01/2020 
Les persones interessades han d'enviar la carta de motivació explicant el seu interès en el lloc i el seu CV per e-mail a 
l'adreça: rrhh@carrerasresearch.org INDICANT LA REFERÈNCIA DE L’OFERTA EN L’ASSUMPTE. 

 
 
 
 
 
 
 


