
 

 

L’empresa LiNEAR CHEMICALS busca 1 Tècnic Superior d’ajuda a la Recerca pel Departament de Recerca y 

Desenvolupament.  
 

DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA:  
Linear Chemicals S.L.U, coneguda com LiNEAR, és una empresa espanyola ubicada a Montgat-Barcelona, que 
desenvolupa, fabrica i comercialitza instrumentació i reactius per al diagnòstic in vitro (IVD), i accessoris per a 
laboratori clínic. 
  

Des de la seva fundació el 1994, col·labora i inverteix constantment en projectes de R+D per millorar i facilitar el 
treball dels professionals del laboratori i del diagnòstic clínic. Amb una extensa projecció internacional, l’empresa 
exporta a tot el món: les marques Cromatest, Clonatest, Cromavet, Plus-Sed, LiNEAR, Neartip i Gerbion es 
distribueixen en 125 països dels 5 continents.  

 
DESCRIPCIÓ DE L’OFERTA:  
Amb dependència del Responsable del Departament, es responsabilitzarà de:  

• Donar suport tant a nivell tècnic com científic en l’elaboració de la documentació de l’expedient tècnic per la 
transició al nou reglament de Diagnòstic in-Vitro. 

 

FUNCIONS A REALITZAR: 

• Realitzar recerques bibliogràfiques metòdiques i exhaustives dirigides a donar suport als productes del 
catàleg de Linear. 

• Elaboració i redacció de textos mèdics sobre productes i informes per presentar tant a les autoritats sanitàries 
Nacionals com Internacionals. 

• Recopilar, redactar i editar els lliurables de redacció mèdica que cobreixin totes les fases de la recerca per 
enviar-los a les agències reguladores. 

 

QUÈ OFERIM: 

• Contracte en modalitat d’obra i servei. 

• Jornada de 30 hores setmanals. 6 hores al dia. Amb horari flexible entre les 7h i les 15h. 

• Treball de tipus presencial (exclusivament). 

• Remuneració bruta anual de 22.500 €/any. 

• Possibilitat futura d’incrementar les hores setmanals i el salari, en funció de l’experiència i capacitats 
adquirides. 

 

REQUISITS DELS ASPIRANTS:  
• Grau en ciències de salut- Bioquímica, Química, Farmàcia, Biologia, Biotecnologia, etc. Es valorarà màster i / o 

doctorat. 
- Experiència: mínima de 2 anys en Laboratoris orientats al desenvolupament i recerca. 

• Persona amb gran capacitat d’anàlisis amb bones aptituds per escriure textos i habilitat per treballar amb 
cercadors i bases de dades. 

• Persona responsable, ordenada, meticulosa i amb capacitat de treball tant en equip com individual. 

• Familiaritat amb els principis de la investigació clínica. 

• Capacitat per a interpretar i presentar dades clíniques i altra informació complexa. 

• Anglès nivell alt escrit i llegit. 

• Es valorarà coneixement del sector de Diagnòstic In-Vitro / Medical Device realitzant tasques tant reguladores 
com científiques. 

• Es valorarà experiència com a investigador acadèmic, mèdic o en una empresa farmacèutica o biotecnològica. 

• Es valorarà experiència en una especialitat mèdica (ex. Bioquímica, o dispositius mèdics) 

• Es valorarà coneixement sobre normes i directrius de la FDA, IVDR, IVDD, ISO 13485, etc. 

• Domini de Word, Excel, PowerPoint, Outlook. 
 

CONTACTE  

Enviar CV al correu electrònic vmartinez@linear.es   (Assumpte: Tècnic Superior de ajuda a la Recerca de R+D)  
Data límit: 30 de Febrer de 2022 

mailto:vmartinez@linear.es/

