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POSICIÓ DE TÈCNIC DE LABORATORI DE RECERCA  
(Ref: 1905 P. Robledo) 

 

 
OFERTA: 
 
El Grup de Recerca en Farmacologia y Neurociència de Sistemas (FINS) del Institut Hospital del 
Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) està cercant un/a tècnic de laboratori per una posició de 
suport a activitats de recerca amb rosegadors. 
 
Les responsabilitats de la posició són les següents: 

• Cultius cel·lulars de mostres humanes del neuroepiteli olfactiu. 

• Estudis conductuals en ratolins (p.e. tests de capacitat cognitiva, emocional, etc...). 

• Donar suport a tasques genèriques del laboratori. 

• Assajos bioquímics varius incloent inmunocitoquímica, Western blots, qPCR 
 
Requisits dels candidats: 
 

• Experiència laboral treballant amb ratolins i/o rates. 

• Experiència laboral treballant amb tècniques de inmunocitoquímica, Western blots, 
qPCR, cultius cel·lulars. 

• Coneixements bàsics d’estadística, i ofimàtica 
 
Perfil del candidat 
 
Estudis: Tècnic de laboratori amb cicle formatiu de grau superior en laboratori d’anàlisis i control, 
Graduat en Biomedicina o similar, o bé experiència acreditada equivalent. La possessió del 
diploma per tècnics manipulador/experimentador d’animals de laboratori (avalat per la Generalitat 
de Catalunya o una Administració equivalent) de serà necessària. 
 
Informàtica: Nivell d’usuari del paquet Office (en especial Word, Excel i PowerPoint). 
 
Experiència: Es tindrà en compte l’experiència adquirida en posicions similars i, en concret, es 
valorarà molt positivament haver treballat amb ratolins i/o rates, i/o amb cultius cel·lulars. 

Personalitat: Estem cercant una persona sistemàtica, organitzada y motivada per dur a terme 
estudis amb ratolins/rates, i tasques bioquímiques en cèl·lules humanes. 

Condicions 

Contracte laboral per 1 any com a Tècnic de laboratori de la Fundació IMIM amb el conveni 
actualment en vigor. 



Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM)             
Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona  
Doctor Aiguader, 88 | 08003 Barcelona   
Tel. 93 316 06 08 | Fax 93 316 06 38 
http://www.imim.es 

 

Sou brut anual: 20.000-26.000 €, segons el perfil del candidat. 

Jornada: complerta  

Lloc de treball:  
Fundació IMIM 
Grup de Recerca FINS 
Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona 
c/ Dr. Aiguader, 88 
08003 Barcelona). 

Data d’incorporació: Immediata. 

Els candidats interessats han d’enviar el seu CV a l’adreça: Eva Vitas (evitas@imim.es) o a 
Patricia Robledo (probledo@imim.es).  
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