L’IRTA és un institut de recerca agroalimentària pioner a Catalunya, fundat al 1985,
amb un capital humà de més de 700 persones que desenvolupa les seves activitats
amb una clara vocació de servei públic. Disposa de 11 centres de treball propis, 23
localitzacions.

Lloc vacant: Tècnic-a de suport en centre de recerca: infraestructura, bioseguretat i
activitat experimental per a la convocatòria Garantia juvenil I+D+I MINECO.
Referència: GJ03-19
Programa d’adscripció: Sanitat Animal
Localitat: Bellaterra, Barcelona
Jornada: completa de 37,5 hores setmanals en horari de matí i tarda.
Nivell: 4.1. de l’escala de suport de l’IRTA
Retribucions: 17.542,29 € bruts anuals
Durada del contracte: contracte temporal de 2 anys en pràctiques, segons s'estableix
en la convocatòria Garantia Juvenil R+D+i.
Funcions específiques del lloc de treball:
-

-

-

Realitzar les funcions pròpies com a tècnic de Gestió Laboratoris NBS2 i NBS3
per tal de donar suport en totes aquelles activitats que siguin necessàries
associades a contractes i projectes competitius.
Donar suport al personal tècnic o investigador en tots aquells procediments
experimentals que ho requereixin; extracció d’àcids nucleics, tècniques
d’amplificació
molecular,
tècniques
diagnòstiques
immunològiques,
manteniment de línies cel·lulars o colònies de vectors, etc., a partir d’una
planificació/priorització prèvia de tasques per part de la Coordinació de Personal
Tècnic.
Realitzar el control i el manteniment d’aparells a les diferents àrees de laboratoris
NBS2, NBS3 i perímetre de la Unitat de Biocontenció NBS3.
Executar el manteniment preventiu i correctiu (desinfecció) d’àrees de servei de
la Unitat de Biocontenció.
Executar el manteniment preventiu i correctiu (desinfecció) d’àrees de servei a
laboratoris NBS2.
Tasques de suport a les activitats experimentals amb animals dins la Unitat de
Biocontenció NBS3 i presa de mostres en animals estabulats.

Requisits:
-

Còpia del certificat acadèmic de la titulació.
Titulació de Tècnic de grau superior de laboratori
Tenir el document acreditatiu oficial d’estar inscrit en el fitxer del Sistema
Nacional de Garantia Juvenil del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social
Disponibilitat i incorporació immediata.

Competències/Habilitats:
-

Capacitat de treball en equip.
Flexibilitat i adaptació.
Orientació a l’ordre i a la qualitat en la feina.
Planificació.

Inscriu-te a l'oferta des de la nostra Borsa d'Ocupació en www.irta.cat
((http://www.irta.es/ca/treball/ ), abans del dia 03 de maig de 2019. Cal adjuntar al
currículum: còpia del títol acadèmic, còpia del certificat acadèmic, document
acreditatiu d'inscripció en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i una carta
de motivació (tot en un únic fitxer) .

Política d’integració : reserva de la plaça en un primer torn al personal amb discapacitat.

