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 i 23
localitzacions.

Lloc vacant: Responsable de Laboratori en Nutrició Animal
Referència: 21/20
Programa d’adscripció : Nutrició Animal
Localitat: Mas Bové – Constantí (Tarragona)
Jornada: Completa de 37.5 h setmanals en horari de matí i tarda, de dilluns a divendres.
Retribucions: 27.809,48€ bruts anuals
Nivell: 6.1 de l’escala de suport de l’IRTA.
Durada del contracte: Contracte laboral temporal d’un any amb possibilitat de
continuïtat.
Funcions específiques del lloc de treball:
- Realitzar les funcions específiques de responsable de laboratori de Nutrició de
monogàstrics: dirigir i coordinar el personal analista del laboratori de Nutrició
Animal, els mètodes utilitzats, la gestió de mostres, estocs i equips necessaris.
així com planificar i organitzar les diferents tasques del laboratori.
- Fer el seguiment pressupostari i econòmic del laboratori així com fer la detecció
i proposta de les necessitats d’inversió i millores.
- Realitzar el desenvolupament i la posada a punt dels mètodes analítics i avaluar
els resultats obtinguts.
- Aplicar coneixements de quimiometria i procediments de validació de mètodes.
- Treballar sota normes de qualitat ISO 9001 i BPL (exercicis d’intercalibració,
manteniment i ca libració i verificació d’equips, etc), i vetllar per l’acompliment
de les normes de seguretat e higiene al laboratori.
- Avaluar la qualitat dels processos interns i resultats dels assajos de laboratoris.
- Implementar el nou sistema de gestió de laboratori LIMS
- Vetllar per la correcta utilització i manteniment dels equips i instal·lacions.
- Realitzar el suport necessari a l’equip científic per a la redacció de publicacions
i informes.
- Participar en la formació de tècnics o estudiants en les tècniques que realitza
de forma rutinària.
Requisits:
- Grau en Ciències Químiques o d’altres Ciències Experimentals.
- Experiència demostrable en treballs similars al laboratori i coordinació d’equips
de treball.
- Domini de les eines informàtiques, paquets estadístics, bases de dades i de
gestió (LIMS).
- Coneixement d’idiomes: català, castellà i anglès.
- Carnet de conduir i vehicle propi.
Mèrits específics:
-

Formació complementària especialment en anàlisi d’aliments.
Experiència en el sector de l’anàlisi de pinsos i els seus ingredients, o en
alimentació.

-

Experiència en la realització d’assaigs i utilització de tècniques d’anàlisi
instrumental (UV/VIS, GC,HPLC, ICP, Absorció Atòmica, NIR, GC/MS, LC/MS).
Domini de les tècniques cromatogràfiques i espectrometria de masses.
Coneixement en gestió de residus.
Experiència de treball en base a normatives de qualitat ISO9001, BPL o ISO
17025.
Experiència en la elaboració d’informes tècnics.
Estades a l’estranger en laboratoris i/o empreses relacionades amb el sector
Valorable domini de programes informàtics (ChemStation, Masslynx, Empower)
ofimàtics i estadístics.

Competències/Habilitats:
-

Capacitat de coordinació i gestió d’equips de treball.
Orientació a l’ordre i a la qualitat en la feina.
Capacitat d’integració en entorns de treball de grup multidisciplinaris.
Flexibilitat i adaptació.
Aptitud per la formació de persones
Confidencialitat i discrecionalitat

Inscriu-te a l’oferta des de la nostra Borsa de Treball a http://www.irta.cat/caES/Persones/TreballarIrta/ (obrir l’enllaç directe) abans del dia 17 d’abril de 2020.
(inclòs) Cal adjuntar una carta de motivació al currículum.
Política d’integració : reserva de la plaça en un primer torn al personal amb discapacitat.

Calendari de selecció pel procés referencia 21-20 Responsable de Laboratori en Nutrició Animal
25 dies
Publicació i difusió de la plaça ofertada: web de l’IRTA,
xarxes socials.
2 dies laborables següents
Enviament dels CV pre-seleccionats aptes al Comitè de
Selecció pel seu estudi.
Enviament mail informatiu als CV no aptes per continuar
en el procés.
5 dies laborables següents
Celebració del Comitè de Selecció:
. Entrevista als candidats aptes seleccionats.
. Enviament mail informatiu als CV aptes que han estat
descartats pel Comitè de Selecció per continuar en el
procés.
. Acta Comitè de Selecció amb el candidat seleccionat i els
motius pels quals s’han descartat els candidats finalistes
entrevistats.
. Enviament mail informatiu als CV aptes entrevistats no
seleccionats.
5 dies laborables següents
Enviament a Recursos Humans de la documentació oficial
necessària per el contracte de treball, i coordinació en
l’establiment de la data inici del contracte.
Primera quinzena de maig de 2020 Inici del contracte (aproximadament)
(aproximadament)

