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SOL·LICITUD DE SELECCIÓ 

 

L’IDIBELL busca incorporar un Tècnic Especialista C per al laboratori de 

Neurobiologia Cel·lular i Molecular de l’àrea de Neurociències 

L’Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca en 

biomedicina participat per l'Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans de l'Institut 

Català de la Salut, l'Institut Català d'Oncologia, la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de 

l’Hospitalet de Llobregat. El 2017, el Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMR[B]) 

inicia el desplegament del Programa de Medicina Regenerativa de Catalunya (P-CMR[C]) amb 

l'IDIBELL. 

  

Els focus de recerca de l’IDIBELL són el càncer, les neurociències i la medicina translacional; 

recerca, innovació i societat són els pivots sobre els quals els investigadors treballen cada dia 

per tal de millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes. 

  

L’IDIBELL està situat a l’Hospitalet de Llobregat, al sud de Barcelona. El centre està acreditat 

com a institut d’investigació sanitària per l’Instituto de Salud Carlos III; també és membre 

del Campus d'Excel·lència Internacional de la Universitat de Barcelona HUBc i de la 

institució CERCA de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, ha rebut el logo 'HR Excellence in 

Research' de la Comissió Europea. 

  

Funcions 

• Preparació de material d'experimentació per a la realització i seguiment de registres 

d’electrofisiologia cel·lular. 

• Mesura de la secreció d'ATP 

• Processat d mostres per a microscòpia electrònica i microscòpia confocal 

• Manipulació d'oocits de Xenopus laevis 

• Obtenció i injecció de RNA per a expressió de proteïnes 

 

 

Requisits 

• Educació: Graduat/da o Llicenciat/da en Ciències Biomèdiques o estudis afins 

• Experiència prèvia: treball en laboratori de recerca bàsica 

• Llengües obligatòries: català, castellà i anglès 

• Coneixements necessaris: domini de tècniques associades a les funcions a desenvolupar  

• Habilitats personals: Adequació al treball en equip i iniciativa  

 

Es valorarà 

• Altres estudis o coneixements: màster en àrea de la Biomedicina o Ciències de la Salut 
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Oferim 

• Tipus de contracte: temporal, 14 mesos i 30 dies 

• Jornada laboral a temps parcial, 20 hores a la setmana. 

• Categoria professional: Especialista C 

• Retribució: les establertes per la institució, segons categoria i tipus de contracte 

• Incorporació: 16 de juliol de 2018 

 

 

Documentació requerida 

• Carta de Presentació 

• Curriculum Vitae 

 

Observacions 

Els candidats han de presentar la documentació a través de la web de l’IDIBELL: 

http://www.idibell.cat/modul/ofertes-feina/cat 

Contacte: Departament de Recursos Humans, IDIBELL.  

rrhh@idibell.cat  TFS: 93 260 7290; 93 260 7834. 

 

* Totes les ofertes de feina han de ser revisades i acceptades pel departament de RRHH per tal de 

garantir el compliment legal i laboral, els principis de la Carta Europea d'Investigadors i el Codi de 

Conducta per als Investigadors de Reclutament. 

 

L'IDIBELL obté el segell d'Excel·lència en RRHH l'any 2015.  

Aquest segell representa el compromís de l'IDIBELL amb la implementació de polítiques de RRHH, que 

supervisen l'atracció i el desenvolupament del talent d'una manera oberta i transparent, basada en el mèrit 

personal, alineat amb els principis de la Carta Europea per a Investigadors i el Codi de Conducta per al 

reclutament d’investigadors. 
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