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PROCÈS DE SELECCIÓ  
 

TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN LABORATORI – PROGRAMA DE RECERCA EN 
EPIDEMIOLOGIA DEL CÀNCER (PREC) 

 
El Programa de Recerca en Epidemiologia del Càncer (PREC) requereix cobrir, de forma 

temporal, el lloc de treball que es detalla a continuació pel centre de treball de L’Hospitalet: 

1 Tècnic/a Especialista en Laboratori 

 

Funcions principals: 

 Processament i gestió de mostres biològiques. 

 Treball de laboratori segons projecte de recerca: Extracció de DNA, RT-PCR, PCR, 

NGS, processament de mostres de parafina.  

 Donar suport tècnic als projectes de recerca dins del programa de Recerca en 
Epidemiologia del Càncer (PREC) 

 

Requisits:  

 Estar en possessió del títol de Tècnic/a grau superior en Laboratori Clínic i 

Biomèdic, Laboratori Diagnòstic Clínic, Anatomia Patològica i 

Citodiagnòstic o similars. 

 Experiència demostrada en tècniques de biologia molecular.  

 

Es valorarà: 

 Participació prèvia en projectes de recerca i publicacions. 

 Experiència demostrada en seqüenciació massiva. 

 Experiència en processament de mostres en parafina, tall al micròtom i extracció.  

 Habilitat de treballar tant en equip com de forma independent. 

 Alta  capacitat organitzativa i comunicativa. 

 Anglès (First Certificate o similar). 

 

S’ofereix: 

 Contracte de treball de durada determinada (1 any) amb possibilitat de continuïtat.  

 Jornada laboral completa (1.605 h/any – 37,5h/setmanals). 

 Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i 

s’ajustaran a les normes establertes a l’Institut Català d’Oncologia segons conveni 

col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres 

sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut 

(SISCAT). 

 Disponibilitat d’incorporació immediata. 

 Ambient de treball jove, flexible i multidisciplinar.  
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Desenvolupament del procés de selecció: 

El procés de selecció es farà en dues fases diferenciades, la primera consistent en la 

valoració dels mèrits aportats en el currículum i, la segona, en la realització d’una 

entrevista. 

 

La Direcció per a les Persones es reserven el dret a realitzar les probes que estimin 

adequades per tal de facilitar la seva tasca. 

 

Documentació i termini de presentació: 

Els/les interessats/des han de dirigir la documentació que s’indica a continuació a:  

Hospital Duran i Reynals 

Av. Gran Via, 199-203 

08907 L’Hospitalet de Llobregat 

2ª planta). 

 

Indicant la referència:  202101- HOS- TEC- PREC, per correu electrònic a la següent 

adreça electrònica: atenciosgp@iconcologia.net  

lloc de treball. 

vitae actualitzat amb la documentació acreditativa dels mèrits més 

destacats esmentats al currículum. 

 

 Social (per 

acreditar l’experiència) 

 

El termini de presentación de candidatures s’obrirà el 15 de gener  i finalitzarà el 29 de 

gener a les 14.00h.  
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