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RECRUITMENT OPPORTUNITY 

   L’ Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge convoca un lloc de treball per cobrir las 
funcions de Tècnic d’Estabulari en Zebrafish (substitució per baixa). 
 
L'IDIBELL és un centre d'investigació que integra la recerca biomèdica de l'Hospital 
Universitari de Bellvitge (HUB), l'Institut Català d'Oncologia (ICO), la Universitat de Barcelona 
al Campus de Bellvitge (UB) i l'Hospital Viladecans (HV), ubicat a sud de Barcelona. 
  
Els focus d'investigació de l'IDIBELL són el càncer, la neurociència i la medicina translacional; 
la recerca, la innovació i la societat són els pivots en què treballen els investigadors cada dia 
per tal de millorar la qualitat de vida dels ciutadans. 
 
 
L'IDIBELL es troba a l'Hospitalet de Llobregat, al sud de Barcelona. És membre del Campus 
d'Excel·lència Internacional de la Universitat de Barcelona HUBc i part de la institució CERCA 
de la Generalitat de Catalunya. El 2009, es va convertir en un dels primers cinc centres de 
recerca espanyols acreditats com a institut de recerca en salut per l'Institut Carlos III de Salut. 
Més recentment, la Comissió Europea ha reconegut l'IDIBELL amb el logotip 
HRS4R (Excel·lència en Recursos Humans en Recerca), que identifica l'IDIBELL com a 
proveïdor i defensor d'un entorn de treball de recerca estimulant. 
 
 
 
Funcions 

• Control de paràmetres (PH, Tª, Nitris, Nitrats, Amonis, Oxigen, Conductivitat) 
• Alimentació dels peixos 
• Rentar y preparar material (tancs, reixes) 
• Control y manteniment del equipament (Sistema de Osmosis, Racks, instruments de 

mesures) 
• Preparació y administració de Artèmia. 
• Canviar peixos de tancs. 
• Recolzament a les tasques de l’àrea de ratolins quan sigui necessari (zona de rentat i 

estabulari) 

 

Requisits 

 
• Acreditació en funció A (cura i manteniment dels animals) 
• Experiència en tasques similars. 
• Capacitat comunicativa i relacional. 
• Capacitat d’innovació i de resolució. 
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• Català i castellà parlats i escrits correctament. 
• Capacitat per donar suport en la realització de procediments 
• Flexibilitat  per adaptar-se als imprevistos en les tasques diàries. 

 

Es valorarà 

• Motivació, iniciativa. 
• Capacitat de treball en equip 
• Disponibilitat d’incorporació immediata 
 
 

Documentació necessària 

• Carta de presentació 
• Curriculum vitae 
 
 
S’ofereix: 
• Contracte laboral temporal 
• Horari de 8-16h de dilluns a dijous 
• Horari de 8-15h divendres 
• Guàrdies rotatòries els caps de setmana 
• Incorporació immediata 
• Ubicació: Hospital Duran i Reynals 
 
 

Observacions 

Sol·licitants: Els candidats han de presentar la documentació o a través de la pàgina web del 
IDIBELL: http://www.idibell.cat/modul/ofertes-feina/ca. 
Contacte i informació: Recursos Humans. Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge. 
rrhh@idibell.cat. Tfs: 93 260 7290; 93 260 7834. Fax: 93 260 77 82. 

 

    Contact and Information: Human Resources. Bellvitge Biomedical Research Institute. 
rrhh@idibell.cat. TFS: 93 260 7290; 93 260 7834. Fax: 93 260 77 82. 

 

 

http://www.idibell.cat/modul/news/en/766/eu-certifies-idibell-as-a-center-of-excellence-
in-human-resources-for-researchers-hrs4r 
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