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TÈCNIC/A SUPERIOR  (REF.: 2020/68) 
 

 

1. DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ: 

Es requereix un/a tècnic/a superior per donar suport a projectes de recerca destinats a la generació de 

models cel·lulars per a la Neurofibromatosis de Tipus 1, utilitzant cèl·lules de pluripotència induïda i 

cultius primaris de tumors del sistema nerviós perifèric. 

 

2. ÉS REQUEREIX: 

a) Ser graduat/da en ciències biomèdiques o relacionat. 
b) Experiència en cultius i diferenciació de cèl·lules mare i/o iPSC humanes. 
c) Experiència en l’establiment de cultius primaris en cèl·lules de Schwann a partir de tumors del 

sistema nerviós perifèric o similar. 
d) Experiència en tècniques de biologia cel·lular i molecular: immunocitoquímica RT-qPCR, 

seqüenciació, Western blot, etc. 
e) Es valorarà molt positivament experiència en cultius en 3D (esferoids, organoids, etc). 
f) Es valorarà tenir reconegut pels òrgans competents de les Comunitats Autònomes o, en el seu cas, 

de l'Administració General de l'Estat, un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, o haver-
se-li declarat en situació d'incapacitat permanent en grau total en una professió diferent a la docent, 
mitjançant Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, sempre que tinguin la capacitat 
funcional per a l'acompliment de les tasques habituals del lloc de treball 

 
 

3. FUNCIONS:  

Les tasques a portar a terme són: 

a) Establiments de cultius i co-cultius primaris de tumors del sistema nerviós perifèric: cèl·lules de 
Schwann, fibroblastos endoneurials, etc. Extracció d’àcids nucleics, anàlisi mutacional i d’expressió. 
Caracterització del secretoma.  

b) Testos funcionals. 
c) Cultiu, manteniment i diferenciació de cèl·lules iPSC en 3D cap a llinatge de cèl·lula de Schwann. 
d) Anàlisi d’expressió, mutacional i testos funcionals. 
e) Anàlisi de resultats. 
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4. S’OFEREIX:  

a) Salari brut anual segons la vàlua del candidat / a distribuïts en 12 mensualitats. 
b) Contracte temporal per projecte de recerca 
c) El contracte tindrà una jornada laboral completa. 
d) Formar part d'un centre de recerca multidisciplinària excel·lent en la recerca en un centre premiat 

amb el distintiu HRS4R. 
e) Retribució flexible (tiquet guarderia). 
f) Càpsules formatives a càrrec de l'empresa. 

 
 

5. PER MÉS INFORMACIÓ:  

http://www.germanstrias.org/research/es-cancer/10/cancer-hereditario 

 

6.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 

Les persones interessades hauran d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc de treball, el 

seu CV i el contacte de 2 referències per email a l'adreça seleccio@igtp.cat, 

 

NO ES CONSIDERESSIN LES CANDIDATURES QUE NO S'INDIQUI LA REFERÈNCIA DE L'OFERTA EN 

L'ASSUMPTE. 

 

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistessin  les més adequades. 

 

7. TERMINI DE PRESENTACIÓ: 

 El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 22 de agosto. 
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