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BORSA DE CV  

PER A POSICIÓ DE TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A  

PRIMERA EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL - SOC 

REF. FIMIM2620-MAYOL 
 
 

 

INSTITUCIÓ 

L’IMIM és el centre de recerca de l’Hospital del Mar de Barcelona (HM) i és membre del Parc de 

Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), el que suposa un marc excepcional per a la recerca 

traslacional, a on es poden trobar les millors plataformes tecnològiques (citometria, animalari, 

microscòpia, etc.) i una relació propera amb l’Hospital del Mar.   

POSICIÓ 

Aquesta posició forma part dels Serveis Cientificotècnics dins del Grup de Gestió, mitjançant la 

convocatòria Programa primera experiència professional, per a la contractació de joves 

demandants d'ocupació que vulguin implicar-se en iniciatives de recerca i innovació, en el marc 

del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea - 

NextGenerationEU (Programa Primera Experiència Professional en les Administracions 

Públiques)  (Núm. exp.: SOC016/22/000042). 

S’OFEREIX  

• Posició de Tècnic/a informàtic/a en el grup de recerca dels Serveis Cientificotècnics, 

liderat pel Dr. Xavier Mayol. 

• Contracte d’1 any a jornada completa, per l’obtenció de la pràctica professional  

• Retribució de 24.123,88€ de salari brut anual, dividit en 12 mensualitats 

• Realització de tasques professionals combinant modalitat presencial i teletreball 

• Incorporació, com a màxim, fins el 31 de març de 2023 
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REQUISITS DELS CANDIDATS  

✓ Cicle Formatiu de Grau Superior en informàtica i comunicacions o similar. 

✓ Coneixements: 

o Anglès: comprensió de textos tècnics, expressió oral i escrita fluïda. 

o Desenvolupament de software. 

o Python i Ruby on rails. 

o Sql. 

o Disseny i especificació de software (documentació de projectes). 

o Utilització de repositoris de versions (github). 

✓ Es valorarà positivament: 

o Experiència o pràctiques en l'àmbit de la recerca biomèdica. 

o Experiència en una plataforma cientificotècnica de suport a la  recerca, 

especialment biobanc. 

o CFGS en desenvolupament d'aplicacions web, perfil professional bioinformàtic. 

✓ En el moment de la contractació, el candidat haurà d'acreditar que és menor de 30 anys. 

✓ En el moment de la contractació, el candidat ha d'estar a l'atur i haurà d'estar inscrit 

com a demandant d'ocupació al Servei Català d'Ocupació de Catalunya (SOC).  

 

 

EL PROJECTE  

La recerca al nostre Institut utilitza una infraestructura de serveis centralitzats i laboratoris 

compartits que és gestionada per l’àrea de Serveis Cientificotècnics (SCT). Per una banda, els 

SCT disposen d’una sèrie de plataformes portades per professionals especialitzats que donen 

servei als/les investigadors/es en tècniques de laboratori i infraestructures complexes 

(genòmica, biobanc, criopreservació, cultius cel·lulars, i altres serveis integrats en el marc del 

PRBB i l’Hospital del Mar). Per altra banda, els SCT gestionen també laboratoris d’ús comú que 

els/les investigadors/es comparteixen tot optimitzant el potencial tecnològic del centre i els seus 

recursos. L’activitat dels SCT està lligada també a aspectes de prevenció de riscos laborals, 

principalment en l’àmbit de la bioseguretat. Aquesta organització fa que sigui necessari un 

registre i control de qualitat regular dels usuaris que fan ús dels diversos Serveis així com de la 

seva activitat, de les seves necessitats, i dels resultats en el seu ús. Bona part d’aquesta tasca es 

realitza a través d’una ISO-9001 que supervisa el Servei de Qualitat de l’IMIM, i que implica el 
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manteniment d’un conjunt de registres, PNTs, i formularis de servei de diversos tipus, entre altra 

documentació. Aquesta activitat de documentació es troba actualment en un procés de 

digitalització, amb el qual pretenem integrar- la plenament als recursos intranet del centre. 

Cerquem un perfil professional que assisteixi els responsables dels SCT en la digitalització d’una 

sèrie de registres, formularis, i altres diversos processos derivats de l’activitat dels SCT, els quals 

encara no estan integrats a la intranet del centre. La seva tasca principal serà ajudar a 

implementar aquesta digitalització i realitzar-ne el manteniment. 

El perfil professional que es requereix és d’un/a tècnic/a de formació professional en l’àmbit de 

la informàtica i comunicacions que s’incorpori als SCT, sota supervisió de la seva direcció, per 

ajudar en el procés de digitalització de documentació i processos derivats de la nostra activitat. 

El/la tècnic/a serà format pel Servei de Recursos Informàtics de l’IMIM en l’entorn digital del 

centre, i hi treballarà coordinadament, així com amb el Servei de Qualitat. 

 

 

PRESENTACIÓ DE CANDIDATS/DES  

 

Les persones interessades en aquesta oferta han de presentar un currículum cec, que només ha 

de contenir informació relacionada amb  les dades acadèmiques, formatives i laborals del 

candidat/a , així com informació de contacte.  

 

Podeu presentar la vostra sol·licitud a: https://www.imim.es/ofertes/detall-oferta-

temporals.html?id=2277  

 

Per a més informació: xmayol@imim.es  
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