
 

 

 

Tècnic/a de servei - UAT 
 
El Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) obre un procés de selecció per incorporar un/a 

tècnic/a de servei a la Unitat d’Alta Tecnologia, pertanyent als Serveis Científicotècnics del 

VHIR. 

 

Perfil:  

 Formació: 
- CFGS o equivalent. Es valorarà Llicenciatura o Grau en alguna de les 

titulacions de la branca de Ciències de la Salut. 
- Formació específica en l’àmbit de Qualitat (ISO 9001:2008). 
- Nivell alt de català, castellà i anglès (nivell B2). 

 Experiència: 
- Almenys 2 anys d’experiència en laboratori, especialment en tècniques 

relacionades amb l’àmbit de la genòmica. 
- Es valorarà la formació en altres tècniques ofertes per la UAT (metabolòmica, 

citometria, microscòpia). 

 

Tasques:  

 Suport a la plataforma de Genòmica de la UAT. Dins d’aquesta plataforma 
s’encarregarà dels serveis de Seqüenciació Sanger i Bioanalyzer (gestió de mostres, 
compres de material fungible, execució experimental, assessorament als 
investigadors, transferència de resultats, resolució d’incidències del servei). 

 Gestió dels equips i instal·lacions al seu càrrec d’acord amb el pla de manteniment. 
 Gestió del manteniment correctiu i preventiu, tant intern com extern. Resposta a les 

alarmes. 
 Gestió de les sol·licituds de servei dels usuaris i peticions de facturació mitjançant 

l’aplicació pròpia de la Unitat. 
 Suport administratiu a la Unitat (gestió de compres, recepció de comandes, 

autorització de factures sota la supervisió del Cap de la Unitat, comunicació amb 
manteniment, electromedicina, informàtica...). 

 Suport en l’àmbit de la Qualitat en el marc de la normativa ISO9001:2008 (redacció 
de documents tècnics, control de verificacions i calibratges, manteniment d’equips, 
ordre i neteja dels laboratoris, i altres activitats relacionades amb l’assegurament de 
la Qualitat). 

Oferta de treball 

http://www.vhir.org/�
http://www.vhir.org/index.asp?Idioma=ca�


 Col·laboració de la posada a punt de nous serveis i/o protocols desenvolupats per la 
Unitat. 

 

Tipus de contracte i retribució:  
 Contracte indefinit. 

 Jornada de 40 hores setmanals. 

 Sou brut anual: 21.231,38€. 

 
Les persones interessades hauran d'enviar el seu currículum vitae amb la referència “Tècnic 
Servei UAT” a: seleccio@vhir.org.   
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