
Les seves funcions i responsabilitats principals seran:
- Preparació de biotintes (hidrogels amb cèl·lules) i fabricació d’estructures 3D
- Caracterització de morfològica d’estructures cel·lulars en 3D (microscòpia)
- Realització d’estudis d’estabilitat de les estructures impreses
- Optimització dels processos de fabricació per tal reduir variació entre lots fabricats

Requeriments per als/les candidats/-es:
- Màster i/o PhD en química/bioenginyeria/biotecnologia
- Experiència demostrable en cultius cel·lulars
- Experiència demostrable en microscòpia
- Experiència en impressió 3D  i/o software de modelatge serà valorat favorablement
- Coneixement mitjà/alt d’anglès
- Capacitat d’organització, facilitat pel treball en equip, flexibilitat i iniciativa

S’ofereix:
- Incorporació immediata a un centre de recerca de prestigi i rellevància internacionals
- Contracte d’un any a temps parcial
- 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 21 grups de recerca
i 250 investigadors i personal de 20 països
diferents. www.ibecbarcelona.eu

Les persones interessades cal que enviïn el seu CV a: jobs@ibecbarcelona.eu, tot indicant la 
referència ID-MA, abans del 19/12/2017.

Tècnic/a Innovació i Desenvolupament
L’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) requereix incorporar un/-a Tècnic/a d’Innovació i
Desenvolupament per a la Unitat de Core Facilities per el desenvolupament d’un projecte de
Caixaimpulse (3DBIOCORES: tissue-like structures for càncer diagnosis) en col·laboració amb
l’Hospital Clínic de Barcelona. L’Institut està ubicat dins el Parc Científic de Barcelona (PCB), en un
entorn en el qual convergeixen la recerca pública de primera qualitat i el sector privat en un estimulant
ambient de primera línia científica.

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.


