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OFERTA DE TREBALL A AHEAD THERAPEUTICS 

"Re-Programming the Immune System to avoid Auto-Immunity" 

Ahead Therapeutics has developed an innovative solution based on the use of PS-liposomes 
containing auto-autoantigens. Through a biomimetic process, these liposomes can induce 
antigen specific immune tolerance, thereby interrupting the autoimmune reaction. 

Simply by changing the encapsulated auto-antigen, Ahead’s technology can address the 
treatment of different auto-immune diseases: Type 1 Diabetes; Multiple Sclerosis; and Celiac 
Diseases, among others. 

Find more information at 

http://www.aheadtherapeutics.com 

 

LLOC DE TREBALL: 

TÈCNIC SUPERIOR DE LABORATORI per incorporació a Ahead Therapeutics S.L. 

REQUISITS: 

Títol universitari de grau superior en ciències de la salut, amb formació complementaria en 
immunologia.  

ES VALORARÀ: 

o Experiència en Immunologia 
o Experiència en cultius cel·lulars i tècniques de biologia molecular 
o Títol d’experimentador animal 
o Nivell B2 o superior d’anglès. 
o Carnet de conduir i disponibilitat de vehicle 
o Capacitats de treball en equip, empatia, comunicació i rigorositat 

S’OFEREIX: 

§ Contracte a temps complet. 
§ Incorporació immediata. 
§ Possibilitat de realització de doctorat industrial. 
§ Participació a les activitats científiques del grup. 
§ Participació i coautoria en les activitats de difusió dels projectes: presentacions i 

publicacions. 

 

FUNCIONS QUE REALITZARÀ LA PERSONA CONTRACTADA: 

El candidat que s’incorpori a Ahead Therapeutics desenvoluparà les seves tasques a l’Institut 
Germans Trias i Pujol en el grup de recerca de la Dra. Marta Vives Pi 
(http://www.hospitalgermanstrias.cat/en/marta-vives-pi) 
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Les tasques consistiran en el següent:  

1. Realització de d’assajos ex-vivo amb mostres de pacients amb malalties 
autoimmunitàries. 
Aquests assajos impliquen la realització de cultius in vitro, així com el maneig de 
tècniques com la citometria de flux i qPCR, i la interpretació crítica dels resultats. 

2. Realització d’assajos amb models animals per tal d’estudiar el mecanisme d’acció dels 
productes en desenvolupament per part d’Ahead Therapeutics.  
Maneig d’animals, processament de teixits i tècniques immunohistoquímica, a més de 
la interpretació crítica dels resultats. 
 
 

PROCÉS DE SELECCIÓ: 

Les persones interessades hauran d’enviar el seu CV, una carta d’interès i dos referències a la 
següent direcció de correu: bruna.barneda@aheadtherapeutics.com 

Data de termini: 31 de maig de 2020 

Bellaterra, 7 de maig de 2020 

 


