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SOL·LICITUD DE SELECCIÓ 

 

L’IDIBELL busca incorporar un Tècnic de Programa per a l’àrea de Medicina 

Translacional del Grup de Recerca en Diabetis, Nutrició i Malalties Endocrines.  

L’Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca en 

biomedicina participat per l'Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans de l'Institut 

Català de la Salut, l'Institut Català d'Oncologia, la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de 

l’Hospitalet de Llobregat. El 2017, el Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMR[B]) 

inicia el desplegament del Programa de Medicina Regenerativa de Catalunya (P-CMR[C]) amb 

l'IDIBELL. 

  

Els focus de recerca de l’IDIBELL són el càncer, les neurociències i la medicina translacional; 

recerca, innovació i societat són els pivots sobre els quals els investigadors treballen cada dia 

per tal de millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes. 

  

L’IDIBELL està situat a l’Hospitalet de Llobregat, al sud de Barcelona. El centre està acreditat 

com a institut d’investigació sanitària per l’Instituto de Salud Carlos III; també és membre 

del Campus d'Excel·lència Internacional de la Universitat de Barcelona HUBc i de la 

institució CERCA de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, ha rebut el logo 'HR Excellence in 

Research' de la Comissió Europea. 

  

Funcions  

Anatomia Patològica 

 Presa de mostres de teixits i cèl·lules i inclusió en parafina i criopreservació. 

 Realització de talls al micròtom i criostat i tincions de rutina. 

 Gestió de l’emmagatzematge, fitxers i registres de blocs, talls i tincions. 
 

Immunoassaig 

 Quantificació de marcadors mitjançant immunoassaig. 

 Realització de tincions immunohistoquímiques i immunofluorescents. 
 

Cultiu cel·lular 

 Participació en l’obtenció i cultiu d’illots i teixit exocrí de pàncrees humans i rossegador. 

 Cultiu i criopreservació de cèl·lules. Manteniment dels stocks de cèl·lules criopreservades. 
 

Biologia molecular 

 Extracció i purificació de DNA i RNA.  
 

General 

 Preparació de reactius, solucions, medis de cultiu. 

 Recollida, preparació i/o testatge de mostres. 

 Neteja, esterilització i manteniment del material de laboratori. 

 Neteja, manteniment i calibració de l’equipament de laboratori. 

 Organització i manteniment de fitxers i registres de mostres. 
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 Emmagatzematge i gestió de residus biològics i químics. 

 Inventari, manteniment i reposició de material fungible del laboratori. 

 Gestió de les compres del material de laboratori. 
 

Altres tasques 

 Desenvolupament i posta a punt de nous procediments. 

 Redacció i revisió de protocols normalitzats. 

 
 
Requisits 

 Educació: Grau Superior en Tècnic d’Anatomia Patològica i Citodiagnòstic. 

 Experiència prèvia necessària: 

o tasques d’anatomia patològica generals  

o tasques de suport a la recerca.  

 Llengües obligatòries:  

o anglès (nivell intermedi) 

o català/castellà (nivell nadiu) 

o informàtica (nivell usuari).  

 Habilitats personals/competències:  

o Bona capacitat d’organització i de comunicació. 

o Capacitat de treball en equip i sentit de la responsabilitat. 

o Capacitat de prioritzar feines i de treballar de forma col·laborat iva però també 

independent. 

 Flexibilitat horària i disponibilitat per a treballar ocasionalment en dies festius.  

 

Es valorarà 

 Experiència en tècniques d’immunoassaig, cultiu cel·lular i biologia molecular. 

 

Oferim 

 Tipus de contracte i durada: associat a projecte, 1 any de durada. 

 Jornada laboral: a temps complet (40 hores setmanals) 

 Categoria professional: Tècnic de Programa 

 Retribució: 15.150 € bruts/anuals.  

 Incorporació: a partir d’agost o de setembre. 

 

Documentació requerida 

 Carta de Presentació 

 Curriculum Vitae 
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Observacions 

Els candidats han de presentar la documentació a través de la web de l’IDIBELL: 

http://www.idibell.cat/modul/ofertes-feina/cat 

Contacte: Departament de Recursos Humans, IDIBELL.  

rrhh@idibell.cat  TFS: 93 260 7290; 93 260 7834. 

 

* Totes les ofertes de feina han de ser revisades i acceptades pel departament de RRHH per tal de 

garantir el compliment legal i laboral, els principis de la Carta Europea d'Investigadors i el Codi de 

Conducta per als Investigadors de Reclutament. 

 

L'IDIBELL obté el segell d'Excel·lència en RRHH l'any 2015.  

Aquest segell representa el compromís de l'IDIBELL amb la implementació de polítiques de RRHH, que 

supervisen l'atracció i el desenvolupament del talent d'una manera oberta i transparent, basada en el mèrit 

personal, alineat amb els principis de la Carta Europea per a Investigadors i el Codi de Conducta per al 

reclutament d’investigadors. 
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