
 

El Parc Científic de Barcelona (PCB) és un dels parcs científics més importants d'Europa. Creat per la Universitat 
de Barcelona el 1997, el PCB va ser el primer parc científic a Espanya i avui és una referència internacional per a 
la promoció de la innovació amb més de 2.000 professionals. El PCB és actualment la llar de tres instituts 
d'investigació i prop de setanta empreses i altres organitzacions. El PCB necessita incorporar dins l’equip el seu 
Estabulari 

  

UN/A VETERINARI/A 
 
En dependència de la Cap Veterinària de l’estabulari PCB, assumirà les 
responsabilitats següents dins de l’àmbit de la investigació preclínica: 
 
• Portar a terme tasques de revisió i supervisió diària de la salut i benestar dels animals 
• Diagnosticar i portar a terme posologies i tractaments veterinaris 
• Revisar i executar el programa de monitoratge sanitari de la instal·lació 
• Supervisar i verificar l’estat dels animals en les entrades a quarantena 
• Controlar l’estat dels animals en les sortides 
• Preparar documentació de transport dels animals (nacional i internacional) 
• Preparar fàrmacs d’ús controlat 
• Gestionar i controlar  la documentació sanitària 
• Altres tasques que es puguin derivar de l’Àrea veterinària 

 
Es requereix: 
• Nivell d’estudis: Llicenciat/Grau en Veterinària 
• Acreditació de la capacitació per al personal d’estabulari, Veterinari designat, funció f) 

segons Ordre ECC566/2015 
• Col·legiat al Col·legi Oficial de Veterinaris corresponent 
• Experiència  mínima de tres anys com a veterinari/a en estabularis de rosegadors 
 
Es valorarà: 
• Acreditació de la capacitació per al personal d’estabulari, Assessor en benestar 

animal, funció e) segons Ordre ECC566/2015 
• Màster en Ciència i Benestar de l’Animal de Laboratori 
• Coneixement de normatives de BPL’s i altres protocols de qualitat 
• Coneixement software de gestió d’estabularis Anibio 

 
Altres: 
• Informàtica: usuari/a paquet Microsoft Office 
• Idiomes: català i anglès parlat i escrit 
• Capacitat de comunicació i de treball en equip 
• Orientació de servei al client 
 
S’ofereix: 
• Contracte laboral de jornada completa 
• Incorporació immediata 

 
 

Les persones interessades enviar CV i carta de presentació  
borsadetreball@pcb.ub.cat 

Indicar referència: VETERINARI/A 
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