
    
 

 

TÈCNIC/A ASSISTENT DE LABORATORI  

(REF. TAL_AP_52) 

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 

tècnic als investigadors. 

 

Requisits 

 

- Qualificació: Tècnic o tècnica en Operacions de Laboratori (CFM o similar). 
- Anglès bàsic. 
- 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. 
- Auto clavar 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 temporal.  
- Salari brut anual segons perfil del candidat/a. 
- Contracte a jornada completa. 
- Incorporació immediata. 

 

Per més informació: 

http://www.carrerasresearch.org/es 

http://www.carrerasresearch.org/es


    
 

 

 

Presentació de sol·licituds 

 

Els candidats interessats han d'enviar un correu electrònic a jobs@carrerasresearch.org, indicant la 

referència de l'anunci (REF .: TAL_AP_52) en l'assumpte del missatge, adjuntant els següents documents: 

- Currículum vitae del candidat. 

- Carta de presentació. 

 

Termini de presentació: 15/11/2020. 

 

Qui som 
 

La nostra missió és investigar els aspectes epidemiològics, preventius, clínics, traslacionals i bàsics de la 

leucèmia i altres malalties hematològiques malignes mitjançant la innovació per aconseguir la seva 

curació. 

La visió de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras és ser un multicampus d'investigació 

excel·lent, referent en el món; que contribueixi a la millora dels resultats i a la curació dels pacients 

afectats de leucèmies i altres hemopaties malignes, mitjançant la innovació, la sostenibilitat, la 

responsabilitat social, el talent i l'experiència professional. 

Per a més informació, visita el nostre web: http://www.carrerasresearch.org/en i el web de la Fundació 

Josep Carreras: https://www.fcarreras.org/en 

 

The European Commission awarded the IJC the HR Excellence seal in July 2019. The IJC continues 

to work to maintain its policies in line with the Charter and Code principles. 

The HRS4R has the main objective of ensuring that research centers of excellence implement 

and respect the requirements of the European Charter for Researchers and the Code of Conduct 

for hiring researchers (from here on referred to as the Charter and Code) within their human 

resources policies. 

This EC initiative aims to promote training, professional development, and mobility for all European scientists.  The 

IJC supports these values and principles, which will not only serve to strengthen its internal policies but will actively 

stimulate excellent research and firmly situate the organization as an institution with a stimulating working 

environment that favors the development of its scientists.  

 

IJC is an equal opportunity employer. We evaluate qualified applicants without regard to race, color, religion, 

sex, national origin, disability, and other legally protected characteristics. 

http://www.carrerasresearch.org/en
https://www.fcarreras.org/en

