
 
 

 

 

TÈCNIC/A SUPORT A IT (REF.: TSI_MJ_36) 

 
L’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC) és un institut de recerca 

sense ànim de lucre amb seu a Barcelona dedicat a avançar en la comprensió de la 

leucèmia i els trastorns relacionats, en col·laboració amb la Universitat de Barcelona i la 

Universitat Autònoma de Barcelona. L’IJC té laboratoris a tres campus clínics: i) Hospital 

Clínic, ii) Hospital de Sant Pau i iii) Hospital Germans Trias i Pujol. IJC serveix de centre 

de col·laboració perquè investigadors i metges bàsics treballin conjuntament en 

aspectes clínics i biològics fonamentals de la leucèmia. L’IJC ofereix un entorn de treball 

excel·lent construït al voltant d’una fusió multidisciplinària d’idees i instal·lacions d’última 

generació.  

 

IJC Campus ICO-GTIP (Badalona) busca un TÈCNIC/A SUPORT A IT que s’uneixi a 

l’equip d’IT donant suport a les tasques diàries de la unitat, d’acord amb les directrius de 

la direcció. 

 
 

Responsabilitats i tasques principals  
 

- Seguiment i resolució d'incidències informàtiques, de comunicacions i aplicacions 

(primer nivell), donant servei tant presencial com o a distància. 

- Instal·lació i configuració d'equips informàtics.  

- Configuració de telèfons mòbils i dispositius de connectivitat dels usuaris de 

l’Institut segons política establerta. 

- Suport a helpdesk en les diferents tasques assignades. 

- Assegurar la integritat de la informació, la imputació i seguiment de dades de forma 

correcta en l'eina de ticketing. 

- Assegurar les polítiques de seguretat i manteniment de les solucions. 

- Contribuir a l'esperit d'equip del la unitat i de tots els Departaments de l'Institut. 

- Col·laborar amb la resta d'integrants del departament per assegurar el compliment 

dels projectes de l'àrea. 

 

Requeriments  
 

- Cursant Grau superior en Administració de sistemes o similar. 
- Es valorarà experiència prèvia en una unitat d’IT. 

- Nivell mig d’anglès. 

- Comunicació verbal i escrita eficaç. 

 

Competències 
 

- Persona organitzada, proactiva i flexible. 
- Atenció al detall i meticulositat. 
- Capacitat de treball en equip. 

 

 

 



 
 

 

 

Oferim 
 

- Contracte temporal. 
- Incorporació immediata. 
- Salari brut anual segons perfil del candidat/a. 
- Centre de treball ubicat en plena naturalesa; IJC Badalona (Campus ICO). 

 

Per més informació: http://www.carrerasresearch.org/es 

 

Presentació de sol·licituds 
 

Les persones interessades han d'enviar a l'adreça jobs@carrerasresearch.org, indicant 
la referència de l’anunci (REF.: TSI_MJ_36) en l’assumpte del missatge: 
 

- CV. 
- Carta de motivació explicant el seu interès en el lloc. 

 

 

Termini de presentació 
 

Data límit de presentació de candidatures 14/05/2021. 

 
 

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’IJC 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. 
 
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 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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