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TÈCNIC/A DE SUPERIOR (REF.:2019/205) 

 

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 SUPERIOR, sota la 
dependència del grup de recerca d’Epigenètica del Càncer dirigit pel Dr. Manel Esteller. 

El grup té una llarga trajectòria en l'estudi de la contribució dels canvis epigenètics en el 
desenvolupament de leucèmies, limfomes i altres hemopaties malignes: des dels estudis inicials 
on van demostrar l'eficàcia del mesurament de la metilació del gen reparador de l'ADN MGMT 
per predir la resposta a ciclofosfamida a B-DLCL (J Natl Cancer Inst, 2002) o la caracterització de 
les modificacions de les histones en leucèmies amb translocacions MOZ-CBP i Morf-CBP (Nature 
Genetics, 2005), passant fins els descobriments de nous gens supressors tumoral inactivats en 
diferents neoplàsies hematològiques (J Clinical Oncology 2005; Cancer Research 2008; Genome 
Research 2009; Cancer Research 2009; Cancer Cell 2013; British Journal of Haematology 2013; 
Genome Biology 2016),  fins arribar a les seves recents troballes del fenotip epigenètic de les 
AMLs amb mutacions en DNMT3A (Oncogene, 2017), un defecte epigenètic de l’epitranscriptoma 
en T-ALL (Leukemia, 2017) o el desenvolupament preclínic d'un inhibidor de HDAC6 per limfomes 
del mantell (Haematologica, 2018). 

Entre les línies actuals aquesta àrea amb col·laboracions  obertes amb investigadors del IJC (Drs 
Tomas Navarro, Pablo Menéndez, Biola Javierre, Josep Maria Ribera, Álvaro Urbano i Francesc 
Solé) es troben les següents: 

- Caracterització d'un enzim amb funció doble reparadora de l'ADN i modificadora de l'ARN 
en associació a la resposta a dacarbacina en limfoma de Hodgkin. 

- Estudi dels patrons epigenètics i epitranscriptòmics associats a la transdiferenciació 
cel·lular induïda de B-ALL. 

- Definició del mapa genòmic i epigenòmic dels limfomes T murins i humans. 
- Desenvolupament d'un algoritme biocomputacional per predicció de resposta a fàrmacs 

en leucèmies, limfomes i altres hemopaties malignes usant línies cel·lulars, models 
animals i mostres primàries. 

REQUISITS: 

- Grau en Biologia o equivalent. 
- Màster en l’àrea de la Biotecnologia Molecular. 
- Curs de formació d'experimentació amb animals per al personal investigador. 
- Coneixement i formació en Bones Pràctiques de Laboratori (BPL). 
- Experiència en Epigenètica del càncer, modificació d’ histones, RNAs no codificants, 

mirRNAs, T-UCRs, RNAs antisense. 
- Ser especialista de reconeguda competència en la matèria de la plaça que es convoca. 
- Nivell mig – alt d’anglès. 
- Es valorarà també coneixement i experiència en l’àmbit privat.  
- Tècniques de suport a la recerca. 
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Competències: 

- Capacitat de treball en equip, organització i planificació. 

- Capacitat d’anàlisis i supervisió. 

- Habilitats interpersonals. 

- Precís/a. 

- Habilitats numèriques i matemàtiques. 

 
PRINCIPALS RESPONSABILITATS: 

- Realització de tasques de recerca i experiments centrats en el coneixement profund de 

les disrupcions epigenètiques en la transformació maligna i el seu possible us per un 

millor diagnòstic, pronòstic i tractament. 

- Configuració i manteniment de processos, protocols i equipaments específics per a 

l'activitat del Grup de Recerca, mantenint actualitzada la informació tant del grup com 

d'un projecte específic. 

- Publicar i participar en publicacions com a primer autor/a i/o com a col·laborador/a. 

 
OFERIM: 

- Posició indefinida per la tassa extraordinària o addicional per l’estabilització de treball 
temporal de places ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys 3 en els 
3 anys anteriors al 31/12/2017 (art 19.9) Llei 6/2018 de 3 juliol, de pressupostos Generals 
de l'Estat de l'any 2018.  

- Salari brut anual a negociar en funció de l’experiència del candidat/a. 

- Jornada laboral completa i incorporació immediata. 

 
 
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 

 

 

 

http://www.carrerasresearch.org/es
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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. 

 

 

 

 
 
 


