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TÈCNIC/A ASSISTENT DE LABORATORI  

(REF.:2019/177) 

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 ASSISTENT TÈCNIC/A DE 

LABORATORI per a la unitat de Gestió de Laboratoris per organitzar i coordinar les activitats 

diàries del laboratori, però també per donar suport als estudiants. 

 

REQUISITS: 

- Qualificació: Tècnic o tècnica en Operacions de Laboratori (CFM o similar). 
- Anglès fluid (tots els protocols i guies estan en anglès). 
- Experiència en eines informàtiques bàsiques: Excel, Word, PowerPoint. 
- Persona proactiva, responsable i ben organitzada. 
- Actitud per aprendre i treballar independentment. 
- Excel·lents habilitats interpersonals i capacitat per treballar amb altres membres de 

l'equip. 
- Es valorarà que el candidat estigui inscrit al Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. 

 
 
PRINCIPALS RESPONSABILITATS: 

- Rentat, assecat i distribució de material en general. 
- Autoclavar material i buffers. 
- Preparació de medis de cultiu i buffers. 
- Preparació de plaques de cultiu bacterià. 
- Omplir caixes de puntes de pipetes, pipetes Pasteur, etc. per a grups d'investigació. 
- Ajudar i donar suport a la Unitat de Gestió de Laboratoris. 
 
 

OFERIM: 

- Posició fixa. Es realitzarà un contracte indefinit si es compleixen algun dels supòsits 
establerts en els Pressupostos Generals de l'Estat de l'any 2018. En cas contrari, la 
posició es cobrirà temporalment amb un contracte d'interinitat fins que les mesures 
fiscals i financeres establertes pels Pressupostos Generals de la Generalitat de Catalunya 
i la normativa bàsica dels Pressupostos Generals de l'Estat autoritzin una nova 
convocatòria de la plaça amb contracte indefinit. 

- Salari brut anual segons perfil del candidat/a. 
- Contracte a jornada completa. 
- Lloc de treball en el IJC Badalona. 
- Incorporació immediata. 
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PER 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 08/12/2019. 
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