
   

 

 

 
 

 

CONVOCATÒRIA INVESTIGADOR/A POSTDOCTORAL (REF.: 2018/26) 
 

 

1. DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ: El grup de Recerca en Insuficiència Cardíaca i Regeneració Cardíaca (Grup 

ICREC) ofereix un contracte d’investigador/a_coordinador/a de les seves línies de recerca.  

 

2. ES REQUEREIX: 

a) Estar en possessió del títol de Doctorat en Veterinària. Es valorarà qualificació Premi Extraordinari de 

Doctorat. 

b) Tenir coneixements avançats en bioteràpies avançades, models animals experimentals, específicament 

infart de miocardi, cardiomiopatia dilatada, i altres malalties cardíaques. 

c) Disposició per treballar en equip i en l’àrea de regeneració cardíaca i malalties cardiovasculars 

d) Acreditar un bon nivell d’anglès 

e) Es valorarà àmplia experiència en estudis pre-clínics i clínics relacionats amb les malalties cardiovasculars 

basats en teràpia cel·lular, enginyeria de teixits cardíaca, mecano- i electroestimulació de cèl·lules 

mare,mecanismes patològics de les cardiomiopaties, cèl.lules mare mesenquimals, vesícules extracel.lulars i 

biomarcadors. 

 

3. FUNCIONS: El contractat/ada s’incorporarà al grup ICREC per a realitzar les tasques esmentades 

 

4. S’OFEREIX:  

a) Contracte indefinit amb un període de prova de 6 mesos 
b) Salari brut anual de en funció de la vàlua del candidat/a 

c) Contracte a jornada complerta 
d) Incorporació : quan ho autoritzi les mesures fiscals i financeres establertes pels Pressupostos Generals 

de la Generalitat de Catalunya i la normativa bàsica dels Pressupostos Generals de l'Estat 
 

 

5. PER MÉS INFORMACIÓ:  

http://www.germanstrias.org/ 

 

 

 



   

 

 

 

 

6.- PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS: 

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV i 

contacte de 2-3 referències per email a l'adreça rrhh@igtp.cat, indicant la referència de l'oferta en 

l'assumpte. 

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades 

 

7. TERMINI DE PRESENTACIÓ: 

 

 El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà e3 30/06/2018 

 

8. COMISSIÓ AVALUADORA : 

Les sol·licituds presentades seran avaluades per una comissió presidida pel director científic, el director del 

projecte i un membre del Comitè Científic Intern. 

mailto:rrhh@igtp.cat

