
 

 
 
 
 

 

 

OFERTA DE TREBALL 
 

 

L´Institut de Recerca Biomèdica de Lleida precisa incorporar UN/A: 

- Personal tècnic de laboratori - 

 

Perfil professional del/de la treballador/a contractat/da: 

 

- Tècnic/a de laboratori sènior 

 

Referència: 040-20 

 

Requisits i característiques que ha de reunir: 

 

- CFGS Tècnic/a laboratori 

 

Tasques a realitzar: 

 

El/La candidat/a seleccionat/da s’incorporarà al Grup de Recerca d’Oncologia Molecular 

(http://bit.ly/molonco) de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré (IRBLleida) i 

donarà suport a un projecte del Programa Europeu sobre Malalties Rares centrat en l’ús 

d’antioxidants com a agents terapèutics per a la malaltia d’inclusió microvellosa (MVID), realitzant 

les següents tasques: 

- Supervisió i manteniment de colònies de ratolins transgènics. 

- Experiments amb línies cel·lulars. 

- Processament, inclusió i marcatge amb anticossos i tincions específiques de teixits per 

la seva anàlisi histològica. 

- Manteniment de les existències de reactius i consumibles al laboratori, així com 

processament de noves comandes. 

La present contractació es durà a terme amb càrrec a l’expedient AC20/00022, finançat per l’institut 

de Salut Carlos III, amb possible cofinançament del Fons Social Europeu de Desenvolupament 

Regional (FEDER) “Una manera de hacer Europa” 

 

 

http://bit.ly/molonco


 

 

 

Es valorarà: 

 

- Títol d’experimentació amb animals de laboratori. 

- Coneixement d’idiomes. 

- Experiència amb models murins. 

- Experiència amb cultius cel·lulars. 

- Experiència amb tècniques d’histologia (inclusió en parafina, tall amb 

micròtom/criostat i immunohistoquímiques). 

- Experiència amb tècniques de biologia cel·lular/ molecular (PCR, Western blot, 

aïllament d’àcids nucleics, etc.). 

- Experiència prèvia acreditable en un laboratori de recerca 

- Habilitat comunicativa, capacitat d’interacció, treball en equip i d’assumir 

responsabilitats. 

- Actitud organitzativa i proactiva. 

 

S’ofereix: 

 

- Tipus de contracte: Contracte d’obra i servei  

- Durada del contracte: De l’1 de gener de 2021 al 31 de Desembre de 2023 (amb 

possibilitat de pròrroga). 

- Jornada: Completa de 37.5 hores setmanals. 

- Retribucions: 20.500 euros bruts / anuals NO inclosa la quota patronal de la S.S. 

Documentació i termini de presentació: 

 

- Carta de presentació 

- Currículum vitae amb fotografia recent i número de DNI 

- El termini de presentació, finalitzarà el dia 12 de desembre de 2020 a les 23:59 hores 

 

Les persones interessades podeu aplicar a l’oferta omplint el formulari 

(https://www.irblleida.org/ca/job-application/) i enviant el vostre CV i carta de presentació, indicant el 

nom de l’oferta a la qual us presenteu i la referència 040-20. 

 

Calendari de selecció pel procés referència 040-20 

Mínim 15 dies 

Publicació i difusió de l’oferta: web IRBLleida, 

xarxes socials, altres webs d’ocupació en funció 

de la plaça oferta. 

https://www.irblleida.org/ca/job-application/


 

 
 
 
 

 

2 dies laborables següents Enviament dels CV al Comitè de Selecció 

5 dies laborables següents 

Celebració del Comitè de Selecció 

- Entrevista als/les candidats/es pre 

seleccionats/des 

- Valoració i Acta d’adjudicació del Comitè 

de Selecció 

- Comunicació a RRHH de la persona 

seleccionada 

5 dies laborables següents 
Realització dels tràmits administratius necessaris 

per formalitzar el contracte laboral 

Gener ‘21 Data aproximada inici contracte  

Procés de selecció exprés 

En aquells casos en que s’hagi de substituir un/a treballador/a de manera urgent, per exemple, per 

cobrir una baixa laboral, perquè per motius científics la incorporació s’ha de produir en un dia 

concret, perquè està previst en una resolució...etc., es podrà seguir un procediment de selecció 

exprés. 

Aquest procés de selecció seguirà el mateix procediment que l’ordinari però es reduirà la durada 

de totes les fases del procés, principalment, la fase de publicació de l’oferta de l’oferta de treball i 

presentació de sol·licituds i la fase d’avaluació i selecció de personal. 

 

La contractació s’efectuarà segons el previst en l’art. 15 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual 

s’aprova el text de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, d’acord amb el que disposa l’art. 2 del Reial Decret 2720/98, 

de 18 de desembre (B.O.E. de 8 de gener de 1999), Llei 12/2001, de 9 de juliol (B.O.E. de 10 de juliol) i disposicions 

concordants.  

 

Es té en compte el principi d’igualtat entre homes i dones, d’acord amb la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 

igualtat efectiva de dones i homes. 

 

Es té en compte el dret a la igualtat d’oportunitats i de tracte, així com l’exercici real i efectiu de drets per part de les 

persones amb discapacitat en igualtat de condicions respecte de la resta de ciutadans i ciutadanes, a través de la 

promoció de l’autonomia personal, de l’accessibilitat universal, de l’accés als llocs de treball, de la inclusió en la comunitat 

i la vida independent i de la eradicació de qualsevol forma de discriminació, conforme als articles 9.2, 10, 14 i 49 de la 

Constitució Espanyola i a la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb discapacitat i els tractats i 

acords internacionals ratificats per Espanya, d’acord amb allò previst en el Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de 

novembre. 

 

Clàusula informativa de tractament de dades personals 

Responsable: Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré 

Finalitat:  Gestió de les ofertes laborals.  

Legitimació: La base jurídica del tractament es la realització d’un procés de selecció per cobrir una plaça de treball. 



 

 

Destinataris/es: No es cediran les dades a tercers, excepte en les obligacions legals que marqui la llei. 

Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional.   

Informació addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció  de Dades a la nostra pàgina 

web http://www.irblleida.org/en/legal-notice/ 

 

L’IRBLleida es compromet amb els principis de reclutament i transparència basats en mèrits 

(OTM-R) d’acord amb els requisits de segell HRS4R 

http://www.irblleida.org/en/legal-notice/


 

 
 
 
 

 

 

 

ANNEX I:MEMBRES DEL COMITÈ DE SELECCIÓ 

 

 

PRESIDENT 

 

➢ Director científic  de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida 

o Dr. Diego Arango del Corro 

 

VOCALS 

 

➢ Investigadora de l’IRBLleida 

o Dra. Àgueda Martínez Barriocanal 

 

SECRETARIA 

 

➢ Responsable de RRHH de l’IRBLleida 

o Sra. Elena Moscatel Mendelsohn 

 

 



 

 

 

 

ANNEX II: BAREM DE MÈRITS 

 

a) Currículum acadèmic- 50 punts 

 

 

Es valorarà: 

 

➢ Títol d’experimentació amb animals de laboratori  40 punts 

➢ Coneixement d’idiomes 10 punts 

 

 

b) Experiència professional acreditada- 40 punts 

 

Es valorarà: 

 

➢ Experiència amb models murins. 10 punts 

➢ Experiència amb tècniques d’histologia (inclusió en parafina, tall amb 

micròtom i immunohistoquímiques). 

 

10 punts 

➢ Experiència amb cultius cel·lulars. 10 punts 

➢ Experiència amb tècniques de biologia cel·lular/ molecular (PCR, Western 

blot, aïllament d’àcids nucleics, etc.). 

 

5 punts 

➢ Experiència prèvia acreditable en un laboratori de recerca. 5 punts 

 

 

c) Prova competencial 10 punts 

 

S’avaluarà els coneixements i la formació realitzada per el candidat/a relacionada amb la descripció 

de oferta de treball 

 

 


