
El Parc Científic de Barcelona (PCB) és un dels parcs científics més importants d'Europa. Creat per la Universitat 
de Barcelona el 1997, el PCB va ser el primer parc científic a Espanya i avui és una referència internacional per a 
la promoció de la innovació amb més de 2.000 professionals. El PCB és actualment la llar de tres instituts 
d'investigació i prop de setanta empreses i altres organitzacions. La Plataforma de Química i anàlisi requereix: 

UN/UNA TÈCNIC/A INVESTIGADOR/A 

Les seves funcions consistiran en: 

• Síntesis de compostos potencialment bioactius associats al projecte. Caracterització
dels mateixos

• Dissenyar rutes de síntesi per als compostos proposats
• Anàlisi de mostres

Es requereix: 

• Nivell d’estudis: Llicenciat en Ciències Químiques o similar (especialitat Química
Orgànica)

• Informàtica: usuari/a paquet Microsoft Office i Chemoffice
• Idiomes: català/castellà i anglès parlat i escrit
• Experiència  en laboratoris de recerca biomèdica. Es valorarà experiència en àmbits

de treball  I+D similars
• Experiència en projectes de química mèdica
• Experiència en tècniques analítiques HPLC,HPLC-MS i RMN
• Capacitat de comunicació i de treball en equip

S’ofereix: 

• Contracte eventual per acumulació de tasques de durada dos mesos
• Incorporació immediata
• Salari en funció d’experiència i qualificació

Les persones interessades enviar CV i carta de presentació (fins el proper 2/11/2020) 
borsadetreball@pcb.ub.cat 

Indicar referència: INVEST  PQA 
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El Parc Científic de Barcelona (PCB) és un dels parcs científics més importants d'Europa. Creat per la Universitat de Barcelona el 1997, el PCB va ser el primer parc científic a Espanya i avui és una referència internacional per a la promoció de la innovació amb més de 2.000 professionals. El PCB és actualment la llar de tres instituts d'investigació i prop de setanta empreses i altres organitzacions. La Plataforma de Química i anàlisi requereix:

UN/UNA TÈCNIC/A INVESTIGADOR/A

Les seves funcions consistiran en:

· Síntesis de compostos potencialment bioactius associats al projecte. Caracterització dels mateixos

· Dissenyar rutes de síntesi per als compostos proposats

· Anàlisi de mostres

Es requereix: 


· Nivell d’estudis: Llicenciat en Ciències Químiques o similar (especialitat Química Orgànica)  

· Informàtica: usuari/a paquet Microsoft Office i Chemoffice

· Idiomes: català/castellà i anglès parlat i escrit

· Experiència  en laboratoris de recerca biomèdica. Es valorarà experiència en àmbits de treball  I+D similars

· Experiència en projectes de química mèdica


· Experiència en tècniques analítiques HPLC,HPLC-MS i RMN


· Capacitat de comunicació i de treball en equip

S’ofereix: 


· Contracte eventual per acumulació de tasques de durada dos mesos

· Incorporació immediata

· Salari en funció d’experiència i qualificació

Les persones interessades enviar CV i carta de presentació (fins el proper 30/11/2020)

borsadetreball@pcb.ub.cat

Indicar referència: INVEST  PQA
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