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L’empresa LINEAR CHEMICALS busca Tècnic/a de laboratori 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, Plus-Sed, LiNEAR i Neartip es distribueixen en 125 països 
dels 5 continents.  
 

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

• Preparar tot el material necessari (tampons, mostres, material fungible etc) per dur a terme els diferents 
experiments del departament. 

• Dur a terme experiments d'investigació i desenvolupament sota la direcció d'un científic investigador / a 
 

 
FUNCIONES  REALITZAR: 

• Documentar i informar dels resultats als investigadors del departament. 

• Satisfer tots els requisits de seguretat i qualitat del departament. 

• Mantenir un quadern organitzat, detallat i actualitzat on enregistrar dades de forma precisa. 

• Assegurar un rendiment acceptable dels instruments i la qualitat de les dades. 

• Suport en la gestió de laboratori 

• Suport en les proves de validació de prototips en R + D 
 

 
REQUISITS DELS ASPIRANTS:  

• Tècnic/a superior de laboratori amb coneixements i/o experiència en fabricació de productes biològics per al 
diagnòstic basats en nanopartícules.  

• Cicle Formatiu de Grau Superior de Química, Indústria química, Laboratori anàlisi 

- Experiència: mínima de 2 anys en laboratori analític / desenvolupament & investigació 

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

• Recomanable tenir experiència en redacció d'informes científics i tècnics, així com, haver treballat en entorn 
GLP. 

• Anglès nivell mitjà. 
 
 

S’ OFEREIX: 

• Incorporació immediata 

• Posició estable 

• Jornada completa (7h-15h) 

• Sou fix 
 

CONTACTE  

Enviar CV al correu electrònic vmartinez@linear.es/ mperez@linear.es  (Assumpte: oferta tècnic de R+D)  
Data límit: 20 de Març de 2020 
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