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TÈCNIC/A LABORATORI DE MICRORRAYS
(REF.: 2019/197)
L’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras dedicat a promoure, desenvolupar,
transferir, gestionar i difondre la recerca, el coneixement científic i tecnològic, la docència i la
formació en l’àmbit de la biomedicina hematològica d’excel·lència, en especial pel que fa a la
leucèmia i altres hemopaties malignes; precisa incorporar un/a tècnic/a de laboratori per a la
Plataforma de Microarrays del IJC Campus ICO-Germans Trias i Pujol.

REQUISITS:
-

Estar en possessió del títol de Tècnic/a Superior de Laboratori d'Anàlisi Clínica.
Experiència mínima de 4 anys com Tècnic/a de laboratori.
Disposició per treballar en l’àrea de Biologia Molecular.
Acreditar experiència prèvia en tècniques de Biologia molecular i processament de
mostres de microarrays genòmics.
Es valorarà positivament experiència en Centres de Recerca en l’àmbit Biomèdic.
Nivell d’anglès mig.

Competències:
- Capacitat de treball en equip, organització i planificació.
- Capacitat d’anàlisis i supervisió.
PRINCIPALS RESPONSABILITATS:
-

Comandes i recepció de lliuraments.
Recepció i registre informàtic de mostres.
Extracció d'àcids nucleics (ADN i ARN)
Quantificació i control de qualitat de mostres d’ADN i ARN.
Preparació de mostres per microarrays i altres tècniques de biologia molecular.
Estudis de microarrays tant genòmics com d’expressió.

OFERIM:
-

-

Posició indefinida per la tassa extraordinària o addicional per la estabilització de treball
temporal de places ocupades de forma temporal e ininterrompudament almenys 3 en els
3 anys anteriors al 31/12/2017 (art 19.9) Lley 6/2018 de 3 juliol, de pressupostos Generals
de l'Estat de l'any 2018.
Salari brut anual a negociar en funció de la experiència del candidat/a.
Jornada laboral completa.
Incorporació immediata.

Josep Carreras Leukaemia Research Institute (IJC) endorses the Requirements and Principles of the European Charter for Researchers, the Code of
Conduct for the Recruitment of Researchers, and Open, Transparent, Merit-based recruitment promoted by the European Commission and follows
Equal Opportunities policies. On 9 July, 2019, IJC was awarded the "HR Excellence in Research" logo. This recognition reflects the commitment of the
Institute to the continuous improvement of its human resources policies in line with the Charter & Code. The Institute works to ensure fair and
transparent recruitment and appraisal procedure

PER A MÉS INFORMACIÓ:
http://www.carrerasresearch.org/es

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
Les persones interessades han d'enviar la carta de motivació explicant el seu interès en el lloc i el
seu CV per e-mail a l'adreça: rrhh@carrerasresearch.org INDICANT LA REFERÈNCIA DE L’OFERTA
EN L’ASSUMPTE.

TERMINI DE PRESENTACIÓ:
La convocatòria estarà oberta fins al 12/01/2020

La selecció de personal de l’IJC es duu a terme d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. Per tant,
no hi ha restriccions de gènere, origen, ètnia, religió, orientació sexual o edat i, es recomana que els candidats amb
discapacitats presentin la sol·licitud.

