
  
Oferta Temporal T19/2018-CM 

 

TÈCNIC/A SUPERIOR – Biologia cel·lular 
Campus del Mar 

 
 

La UPF cerca un/a Tècnic/a Superior especialitzat/ada en biologia cel·lular que treballi de manera 
efectiva i executi experiments complexos de diferents projectes del laboratori de biologia cel·lular del 
Departament de Ciències Experimentals i de la Salut. L’objectiu del laboratori és estudiar els 
mecanismes de regeneració muscular i d’envelliment en models de ratolí. 
 
Competències tècniques i funcions associades 

 Dissenyar els  protocols més adequats i aplicar les tècniques i les metodologies que requereixen els 
treballs de recerca.  

 Dissenyar i realitzar experiments de regeneració muscular l’estabulari i de citometria de flux. 

 Dissenyar i realitzar tasques de cultius cel·lulars (primaris) i d’histologia e immunohistoquímica. 

 Analitzar mostres segons les tècniques de microscòpia. 

 Realitzar la gestió de compres, el control d’estocs i la reposició dels productes necessaris, netejar i 
verificar el bon funcionament de l’equipament del servei i posar-se en contacte amb els serveis de 
manteniment per a la seva reparació, si fos necessari. 

 Formar els usuaris en l’ús dels equipaments i materials del laboratori. 

 Exercir el rol de treballador designat que contempla el Pla de Prevenció de Riscos de la UPF així com 
formar part dels equips d’evacuació, primers auxilis i contra incendis. 

 
Condicions  
Contracte de relleu per jubilació parcial del titular de la plaça 
Grup i nivell: I-U) 
Retribució bruta anual: 25.349,33€ 
Adscripció: Campus Mar 
Jornada parcial (dedicació del 80%) 
Incorporació: mitjan desembre de 2018 
Durada prevista:  fins a la data de jubilació de la persona titular 
 
Requisits imprescindibles 
– Titulació universitària de grau superior en biologia, biotecnologia, farmàcia o de l'àmbit de la ciències 

de la salut. 

 Certificat de coneixements de llengua catalana equivalents al nivell C1 (MCER, Marc Comú Europeu 
de Referència per a les llengües del Consell d’Europa).). 

 
Coneixements i/o experiència  a valorar 
– Titulació de Doctor en biologia (o equivalent). 
– Acreditació de la formació específica per a realitzar treballs d’experimentació amb animals així com 

tenir experiència prèvia de treball de laboratori amb ratolins.  
– Experiència prèvia en la realització de tècniques bàsiques de laboratori de biologia cel·lular, de 

microscòpia i d’anàlisi de dades així com en manipulació d'animals i coneixement del reglament 
d'estabularis. 

– Coneixements de llengua anglesa equivalents al nivell B2.2 (MCER).  
– Coneixement i compromís amb el servei públic i la UPF;  gestió emocional; anàlisi i solució de 

problemes; comunicació interpersonal efectiva; orientació a l’usuari; proactivitat, iniciativa i 
autonomia; treball en equip i cooperació. 

  



 
 
 
 
 
Inscripcions  
Les persones interessades han de presentar la seva candidatura a l’adreça-e selecció 
seleccio.rrhh@upf.edu especificant el codi d’oferta T19/2018-CM i adjuntar els següents documents en 
el format indicat: 
1) Currículum vitae (“CV_Cognoms, Nom.pdf”)  
2) Carta de motivació i de presentació de la candidatura (“Carta_Cognoms, Nom.pdf”) 
 
El termini per a les inscripcions finalitza el proper  14.11.2018. 
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