
 

 

 

Cuidador/a d’animals d’experimentació 
 
El VHIR ofereix un contracte de personal cuidador de cap de setmana i festius a 

l'Àrea de Grans Animals i Quiròfans Experimentals del Servei d’Experimentació 

Animal (SEA) del Vall d’Hebron Institut de Recerca. 

 

 

Requisits:  
• Graduat escolar i/o Batxillerat. 

• Acreditació com a Personal Cuidador o Experimentador d’Animals 

d’Experimentació (FELASA categoria A o B). 

• Coneixements d’ofimàtica a nivell usuari. 

 

Funcions:  
El personal cuidador donarà suport a l'Àrea de Grans Animals i Quiròfans 

Experimentals al SEA. Les instal·lacions disposen d’un espai de corralines per 

allotjar ovelles i porcs, una zona d’estabulació per a conills i tres quiròfans 

experimentals. El SEA té com a objectiu oferir allotjament per al manteniment, cura i 

benestar dels animals d’experimentació, a més de donar suport a l’usuari dels 

quiròfans experimentals. 

 
Tasques:  
Relacionades amb l’animal: 

� Alimentació dels animals. 

� Control de dejuni. 

� Cura i neteja. 

� Retirada dels cadàvers. 

Oferta de treball 



� Revisió general diària de les sales de manteniment de las tres espècies 

estabulades. 

� Realització de les comandes d’animals, recepció i estabulació. 

� Realització de les comandes de pinso i control d’estoc. 

 

Relacionades amb la instal·lació: 

� Neteja i desinfecció diària de les corralines de porc i ovella. 

� Canvi de les gàbies de conill. 

� Coneixement i manteniment del correcte funcionament de la instal·lació. 

� Seguiment de les sol·licituds d’avaries. 

 

Relacionades amb el material i equipaments de quiròfan: 

� Preparació del prequiròfan i dels quiròfans segons el tipus de cirurgia. 

� Neteja, preparació i esterilització de l’instrumental quirúrgic i del material 

sanitari. 

� Control, realització de comandes i reposició del material fungible. 

� Preparació del vestuari i de la roba necessària per al quiròfan. 

� Manteniment dels equips de quiròfan i registre de les seves revisions. 

 
Suport en els procediments experimentals al personal veterinari i serveis als 

investigadors com administració de tractaments, immobilització dels animals i altres 

manipulacions necessàries. 

 

Mèrits a valorar:  
• Experiència prèvia en el maneig de ovelles, minipig, porcs i conills. 

• Experiència prèvia en l’àmbit de quiròfans experimentals. 

• Coneixement de la legislació i dels aspectes ètics de l'ús animal 

d’experimentació. 

 



Tipus de contracte: 

� Contracte de cap de setmana: 20h amb una distribució horària durant la 

setmana de 4h diàries (de divendres a dimarts, i tots els festius). 

� Horari a convenir. 

� Inici de contracte: 24 d’octubre de 2014, amb un període de proves inicial de 

3 mesos. 

  

 

Les persones interessades hauran d'enviar el seu currículum vitae i carta de 

presentació a estabulari@vhir.org, fins el dia 21 d’octubre de 2014. 

 


