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BORSA DE CURRÍCULUMS VITAE 
PER A UN TÈCNIC DE LABORATORI 

(Ref. CV 1701-M. Riera) 
 

 

 

S’OFEREIX:  

Una posició de tècnic de laboratori  per a treballar en la translacionalitat de la investigació en 

Nefropatia: estudis des de la bàsica fins a la clínica. 

 

 

 

Requisits dels candidats: 

• Els sol·licitants hauran d'estar possessió d´un Cicle Formatiu de Grau Mitjà en 
laboratori o especialitat semblant que disposi de l’acreditació FELASA per a la 
manipulació d’animals de laboratori. 

 
 
• La tasca a l’animalari inclou: a) Seguiment i monitoratge del benestar animal de petits 

rosegadors, b) Preparació i manipulació de petits rosegadors: implantació, 
administració de substàncies (oral, intraperitoneal, subcutània i intravenosa), extracció 
de fluïts, necròpsies i obtenció mostres, c) tècniques no invasives de mesura de 
paràmetres fisiològics (tensió arterial i composició corporal) i d) Seguiment i 
manteniment de colònies de petits rosegadors. 
 
 

• El candidat ha de tenir coneixements bàsics requerits en un laboratori com: utilització 
de micropipetes fins a P2, càlcul per fer dilucions, preparació de solucions de 
laboratori, coneixements bàsics de tècniques com extracció de DNA, quantificació de 
proteïnes, tècniques colorimètriques, ELISA, Western Blot i immunohistoquímica. Es 
demanarà la seva participació en la gestió comú del laboratori: organització material, 
comandes, etc. 

 
 

• Es valorarà tenir coneixements informàtics, (en especial Microsoft Office i Excel) per a 
poder posar al dia la base de dades de les anàlisis obtingudes i/o coneixement de 
tècniques de processament de teixits  i/o coneixements de cultius cel·lulars en 
monocapa i/o coneixement d’anglès a nivells mig 
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Data d’incorporació: 2018. 

 
Contracte condicionat a l’obtenció d’un Ajut per a la contractació de personal tècnic de 
recolzament (MINECO). 
 
 
Per a més informació i presentació de CV, contactar amb la Dra. María José Soler Romeo i 

Marta Riera Oliva, mail: Msoler1@imim.es. Mriera1@imim.es, tel. 93 316 0626. C/ Doctor 

Aiguader 88, 08003  

 

Data límit de presentació de CV: 20/11/2017 
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