
Les seves funcions i responsabilitats principals seran:
- Aplicació de la tècnica de formació de bicapes mitjançant el mètode de Langmuir-Biodgett per a 
observació a l’AFM.

Requeriments per als/les candidats/-es:
- Llicenciatura en Farmàcia.
- 1 any d’experiència prèvia en el sector de la recerca.
- Anglès: nivell mig.
- Capacitat d’autocrítica, aprenentatge, comunicació i treball en equip.

S’ofereix:
- Incorporació immediata a un centre de recerca de prestigi i rellevància internacionals.
- Contracte de cinc mesos a jornada complerta.
- Remuneració d’acord amb l’experiència i qualificació.

L’Institut de Bioenginyeria de Catalunya
(IBEC) és un centre d’investigació
interdisciplinar dedicat a la bioenginyeria i la
nanomedicina, amb seu a Barcelona i el seu
objectiu és dur a terme una recerca de
qualitat que, alhora que crea coneixement,
contribueixi a una millor qualitat de vida,
millori la salut i creï riquesa.

L’IBEC va ser fundat el 2005 pel
Departament d’Innovació, Universitats i
Empresa i el Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, la Universitat de
Barcelona (UB) i la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC).

L’IBEC es troba dins del Parc Científic de
Barcelona (PCB), amb unes instal·lacions
d’aproximadament 2.500m2. L’institut
compta actualment amb 16 grups de recerca
i 250 investigadors i personal de 20 països
diferents.

Les persones interessades cal que enviïn el seu CV a: jobs@ibecbarcelona.eu, tot indicant 
la referència TR-GG, abans del 06/03/2016.

Tècnic de Suport a la Recerca (Ref. TR-GG)
El grup de Caracterització Bioelèctrica a la Nanoescala de l’Institut de Bioenginyeria de
Catalunya (IBEC), requereix incorporar un/-a Tècnic de Suport a la Recerca per realitzar un
treball de col.laboració amb el grup de Biofísica de Biomembranes de la Universitat de
Barcelona, dins el marc del Grup de Recerca Consolidat en Nanobioenginyeria i Bioelectrònica.

L’IBEC està compromès amb els principis del Codi de Conducta de la Comissió
Europea per a la Contractació d’Investigadors. Tots els candidats/-es qualificats
seran considerats pel lloc de treball sense restriccions per raó de gènere, raça,
nacionalitat o discapacitat. Busquem candidats/-es amb habilitats i experiència
que els hagin preparat per contribuir al nostre compromís de diversitat i
excel·lència.


