
 

 

 

Programa Estatal de Promoció de Talent i Ocupabilitat en 
I+D+i (MINECO – Garantía Juvenil) 

Tècnic/a de suport de laboratori de diagnòstic molecular i 
anàlisi per microscòpia òptica 

 

L’objectiu d’aquesta convocatòria és la concessió d’ajudes per millorar la formació i 
l’ocupabilitat de personal tècnic i de gestió de l’I+D a través de la seva contractació laboral a 
universitats, organismes i entitats d’investigació del sector públic alhora que es reforcen les 
activitats d’investigació dels mateixos. Complementàriament, aquesta actuació té el seu 
encaix dins del Pla Estatal de Investigació Científica, Tècnica i Innovació 2013-2016, 
aprovat per l’Acord del Consell de Ministres a la seva reunió de l’1 de febrer de 2013, a 
través del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Ocupabilitat. 

El Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) és una institució del sector públic, localitzat a 
Barcelona, que promou i desenvolupa la investigació i la innovació biosanitàries de 
l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (HUVH). El VHIR treballa per trobar solucions als 
problemes de salut de les persones i té la voluntat de contribuir al desenvolupament 
científic, docent, social i econòmic del nostre entorn. En aquest sentit i donant suport a la 
formació, desenvolupament i inserció laboral de joves universitaris, s’adhereixen a aquest 
programa els Grups de Recerca en Neurologia Pediàtrica, Infecció en el pacient 
pediàtric immunodeprimit i Creixement i Desenvolupament, convocant una plaça de 
Tècnic/a de suport de laboratori de diagnòstic molecular i anàlisi per microscòpia 
òptica. 

 

PERFIL 

Requisits generals:  
 Llicenciat/da o Graduat/da en Ciències de la Salut (Farmàcia, Biologia, Química, 

Bioquímica, etc). 
 Es valorarà experiència prèvia en tècniques de biologia molecular. 
 Nivell d’anglès equivalent al First Certificate. 
 Persona responsable, organitzada i metòdica. 
 Capacitat de treball, adaptació i interacció amb diferents entorns i persones de la 

institució. 

  

Requisits específics de la convocatòria: 
 Estar en situació d’atur i inscrit com a demandant d’ocupació. 

Oferta de treball 

http://www.vhir.org/�
http://www.vhir.org/index.asp?Idioma=ca�


 Estar inscrit al Sistema Nacional de la Garantía Juvenil: 
(http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html). 

 Tenir més de 16 anys i menys de 30 en el moment de sol·licitar la inscripció al 
Sistema Nacional de Garantia Juvenil. 

 Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió o dels Estats Membres. També 
es podran inscriure els estrangers titulars d’una autorització per residir al territori 
espanyol que permeti treballar. 

 Estar empadronat al territori nacional espanyol. 
 No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors

 

 a la data de presentació de la 
sol·licitud de la inscripció al Sistema Nacional de la Garantía Juvenil. 
No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 
90 dies naturals anteriors

 
 a la data de presentació de la sol·licitud. 

Tasques: 
 Extracció d’àcids nucleics de sang total. Incloent DNA i RNA.  
 Retrotranscripció: en el cas d’alguns gens molt grans la seqüenciació es realitza a 

partir del cDNA, pel que s’ha de realitzar el pas de retrotranscripció de RNA a cDNA.  
 PCR per l’amplificació dels diferents exons dels gens d’interès.  
 Electroforesis en gel de agarosa per a comprovar la correcta amplificació dels 

fragments. 
 Purificació de productes de PCR mitjançant tècniques enzimàtiques (tipo exoSAP) o 

mitjançant tècniques basades en columnes.  
 PCR de seqüenciació amb el ús de nucleòtids terminadors marcats.  
 Preparació de llibreries de DNA per a tècniques de seqüenciació massiva en 

paral·lel. 
 Creació de bases de dades utilitzant programes informàtics tipus Access o 

FileMaker. 
 Anàlisi de motilitat ciliar per microscòpia òptica. 

 

Condicions laborals: 
 Jornada completa (40h setmanals). 
 Sou Brut Anual: 18.000-22.000€. 
 Durada del contracte: 2 anys. 
 Jornada de 37,5 hores. 
 Més informació sobre la convocatòria aquí. 

 

Les persones interessades hauran d'enviar el seu currículum vitae amb una carta de 
presentació abans del 27 de novembre, amb la referència Tècnic/a – Garantia Juvenil a: 
amoreno@vhebron.net i amacaya@vhebron.net.  
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