
 

 

 

Tècnic/a en bioestadística 
 

La Unitat d'Estadística i Bioinformàtica (UEB) obre un procés de selecció per 
incorporar un/a Bioestadístic/a amb coneixements de bioinformàtica i/o biologia 
molecular. La funció de la UEB és prestar suport als investigadors en la seva 
recerca principalment a través de serveis d'anàlisi de dades 'òmiques' com 
microarrays o  d'ultraseqüenciació  (NGS). La unitat ofereix també assessorament i 
formació en temes d'estadística i bioinformàtica.  

Busquem gent motivada per donar suport a projectes científics (no és  una plaça 
d'investigador, sinó de tècnic), amb molta aptitud i capacitat per aprendre noves 
tècniques en noves àrees de coneixement. 

 

Experiència i coneixements:  

� Sòlids coneixements d'anàlisi de dades, preferiblement amb experiència en 
anàlisi de dades de microarrays, ultraseqüenciació o altres dades òmiques. 

� Graduat/da en Estadística, Matemàtiques o amb formació de postgrau 
equivalent, però es consideraran totes les candidatures segons l’experiència  

� Addicionalment, es valoraran coneixements de bioinformàtica, sobretot a 
nivell de programació (R, perl/php/python, GNU/Linux, SQL, CGI o similars) o 
de biologia molecular (familiaritat amb tècniques modernes de laboratori com 
PCR, microarrays o seqüenciació). 

� Es necessita anglès fluid a nivell de lectura i redacció. 

 

Tasques: 

La persona que ocupi la plaça serà responsable de: 

� Disseny i execució de projectes d’anàlisi de dades clíniques i també 
participarà en l’anàlisi de dades d’alt rendiment (microarrays d'ADN, 
seqüenciació, proteòmica,...) 

� Oferir suport bioestadístic als usuaris del servei 

� Col·laborar, en la mesura que li correspongui en les tasques de 
desenvolupament i innovació dutes a càrrec en la unitat. 

Oferta de treball 



� Participar en els programes de formació que duu a terme la unitat. 

 

Experiència i coneixements:  

� Contracte a temps complert (40h setmanals) 

� Retribució: 24.000€ bruts anuals 

� Contracte indefinit 

 

Les persones interessades poden enviar currículum vitae i carta de presentació on 
s’expliqui perquè creieu ser la persona adient per la plaça. Cal enviar la sol·licitud 
amb la referència ‘Bioestadístic/a’ al correu ueb@vhir.org amb còpia a 
seleccio@vhir.org.  

 

 

 

 


