
OFERTA DE LAB MANAGER EN LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC

DESCRIPCIÓ DE L’OFERTA
ADN Institut, empresa dedicada al diagnòstic i assessorament genètic, busca un/a tècnic superior en laboratori clínic per incor-
porar-se al seu centre sanitari ubicat a Sant Cugat del Vallès de manera immediata.

FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL
• Dur a terme els protocols de biologia molecular i genètica del centre: proves de paternitat, seqüenciació Sanger, genotipat-
ge, real-time PCR, anàlisi de fragments (MLPA, TP-PCR), detecció de VPH, ETS i SARS-CoV-2.
• Participar en la discussió de casos del laboratori amb els facultatius.
• Gestionar l’estoc, les mostres, manteniment i organització del laboratori.
• Treballar sota la normativa ISO:9001 i ISO:15189 (redacció de PNTs, obertura d’incidències, etc).

REQUISITS
• Estar en possessió d’alguns dels següents títols: títol de tècnic superior en laboratori clínic i biomèdic, graduat en biologia, 
biomedicina, genètica o similar.
• Experiència prèvia de, com a mínim un any, en un laboratori de biologia molecular. 
• Domini del català i castellà tant oral com escrit. Es valorarà el domini de l’anglès.
• Domini d’eines ofimàtiques (paquet O�ce, programes de gestió clínica, entre d’altres).
• Gran capacitat de treball en equip.
• Gran capacitat organitzativa, comunicativa i d’aprenentatge.
• Complir amb les bones pràctiques de laboratori.

S’OFEREIX
• Un contracte indefinit a jornada completa, en un ambient de treball jove, dinàmic i motivat dins un laboratori amb una gran 
diversitat de proves, tipus de mostres i obert a incorporar nous estudis i tècniques. Possibilitat de creixement professional dins 
l’equip amb opció del candidat d’assumir tasques de més responsabilitat i lideratge. 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Els/les candidats/es que estiguin interessats/des han d’enviar el seu CV (incloent-hi les dades de dos contactes de referència 
de llocs de treball anteriors) i carta de motivació a info@adninstitut.com, especificant “Oferta lab manager” a l’assumpte.

www.adninstitut.com
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