El Parc Científic de Barcelona (PCB) és un dels parcs científics més importants d'Europa. Creat per la Universitat
de Barcelona el 1997, el PCB va ser el primer parc científic a Espanya i avui és una referència internacional per a
la promoció de la innovació amb més de 2.000 professionals. El PCB és actualment la llar de tres instituts
d'investigació i prop de setanta empreses i altres organitzacions. El PCB necessita incorporar al seu equip:

UN/A TÈCNIC/A D’ESTABULARI
En dependència de la Direcció de l’Estabulari assumirà les següents funcions:
•
•
•
•
•
•
•

Atendre nous usuaris en relació a l’ús del servei d’Estabulari
Gestionar les comunicacions entre l’Estabulari i els usuaris
Valoració i execució de procediments i tècniques experimentals amb animals de laboratori
Realització de tècniques i us d’equipament pel diagnòstic de laboratori
Confecció de la documentació associada als procediments experimentals
Registre i tractament de dades experimentals
Participació en l’execució de tasques operatives que es puguin derivar del servei

Es requereix:
• Nivell mínim d’estudis: Formació Professional cicle superior, (família agrària, laboratori o
sanitària), o certificat de professionalitat d’acord amb la normativa aplicable sobre capacitació
de personal d’estabulari (actualment Ordre ECC/566/2015 de 20 de març)
• Acreditació de capacitació com a personal d’estabulari per assumir funcions C
• Formació en les matèries recollides en la normativa aplicable sobre capacitació de personal que
treballa amb animals de laboratori (actualment Ordre ECC/566/2015 de 20 de març)
• Coneixements de normatives BPLs i altres protocols de qualitat
• Informàtica: domini entorn Microsoft Office
• Idiomes: Català i Anglès, nivell alt
Es valorarà:
•
•
•
•

Experiència mínima de dos anys en funcions descrites
Experiència en l’aplicació de tècniques d’experimentació
Acreditació de capacitació com a personal d’estabulari per assumir funcions D
Formació o experiència en el programa de gestió d’animals ANIBIO

Busquem una persona amb alta capacitat organitzativa, acostumada a tractar amb clients i a
treballar en equip
S'ofereix:
• Contracte temporal de durada determinada
• Incorporació immediata

Les persones interessades enviar CV i carta de presentació
borsadetreball@pcb.ub.cat
Indicar referència TEC-EST

