
    

 
 

TÈCNIC/A LABORATORI – BANC DE MOSTRES 
BIOLÒGIQUES (REF. TEC_KS_78) 

 
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/a tècnic/a de laboratori pel  Banc 

de Mostres Biològiques, circuit de moll d'os de gent sana, del IJC Campus ICO-Germans Trias i 

Pujol. 

  

 

Requeriments  
- Estar en possessió del títol de Tècnic/a Superior de Laboratori de diagnòstic Clínic o de 

Tècnic/a de control. 
- Formació en legislació aplicable en matèria de Biobancs i col·leccions de mostres 

biològiques. 
- Formació en disseny, implementació i seguiment de procediments normalitzats de 

treball segons normes de qualitat. 
- Experiència en la gestió de mostres biològiques, especialment grans col·leccions. Es 

valorarà l'experiència en mostres humanes de tipus hematològic i de tipus sòlid. 
- Experiència en tècniques de Biologia Molecular i Cel·lular: Genòmica, Proteòmica, Cultiu 

Cel·lular, Citometria, Microscòpia. 
- Experiència en disseny, implementació i seguiment de procediments normalitzats de 

treball segons normes de qualitat. 
- Nivell d’anglès mitjà. 
- Maneig d'entorns informàtics específics, valorant especialment el maneig de bases de 

dades específiques per a Biobancs. 
 

 

Competències 
- Capacitat de treball en equip, organització i planificació. 
- Capacitat d’anàlisis, proactivitat, i actitud flexible. 
- Iniciativa i capacitat de lideratge 
- Autonomia i capacitat de planificació i organització. 
- Resolució de problemes 
- Orientació a resultats 

 

Oferim 
- Posició temporal. 
- Salari brut anual a negociar en funció de l’experiència del candidat/a. 

- Incorporació immediata. 

 

 



    

 

Com aplicar 
 

Les persones interessades han d'enviar a l'adreça jobs@carrerasresearch.org, indicant la 

referència de l’anunci, REF. TEC_KS_78, en l’assumpte del missatge: 

1. Carta de motivació explicant el seu interès en el lloc 

2. CV  

3. 2 contactes per futures referències  

 

Termini de presentació:  25/12/2020 

 

Qui som? 
 

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

transferibles de la leucèmia i d'altres malalties hematològiques malignes. 

La visió de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras és que la investigació què es 

porti a terme permeti identificar noves dianes terapèutiques i que possibiliti desenvolupar 

tractaments més precisos i menys agressius. Aspirem a comprendre l'origen i el 

desenvolupament de les leucèmies i d'altres patologies hematològiques malignes per poder 

prevenir-les. Treballarem per a un futur en el qual totes les leucèmies siguin curables. 

Més informació a la nostra web http://www.carrerasresearch.org/en i la web de la Fundació 

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

 

Principis del procés de selecció 
 

La Comissió Europea va atorgar a l’IJC el segell d’Excel·lència en RRHH al juliol de 2019. L’IJC continua 

treballant per mantenir les seves polítiques d’acord amb els principis de la Carta i el Codi. L’estratègia de 

recursos humans per a investigadors de la Comissió Europea (HRS4R) té com a objectiu principal garantir 

que els centres d’excel·lència d’investigació implementin i respectin els requisits de la Carta Europea dels 

Investigadors i el Codi de conducta per a la contractació d’investigadors (d’ara en endavant denominada 

Carta i Codi) dins de les seves polítiques de recursos humans. 

 

Oferim i promovem un entorn divers i inclusiu i acull els sol·licitants independentment de l’edat, 

discapacitat, gènere, nacionalitat, raça, religió o orientació sexual. 

 

IJC garanteix que les dades personals dels sol·licitants siguin processades segons les exigències del 

Reglament general de protecció de dades de la UE (GDPR) i la Llei espanyola 3/2018 de protecció de dades.
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