RECURSOS HUMANS – CONVOCATÒRIA DE VACANT

CONTRACTACIÓ D'UN TÈCNIC O TÈCNICA DEL GRUP III, A TEMPS
PARCIAL A CÀRREC DEL PROJECTE

PROJECTE: R2B2018/03_ Combinació de flavanols amb activitat saciant per al
control de pes corporal
Aquest ajut està inclòs dintre de l’Actuació 6 IMPULS DE LA VALORITZACIÓ DE LES TECNOLOGIES I ELS
CONEIXEMENTS DESENVOLUPATS A LA URV, enmarcada en el PLA D’ACTUACIONS EN VALORITZACIÓ I
TRANSFERÈNCIA DE LA FUNDACIÓ URV (001-P-001020) que compta amb el cofinançament del Fons
Europeu de desenvolupament Regional (FEDER) i amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del
Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL:
El candidat/a s’incorporarà com a tècnic de laboratori al grup de recerca MoBioFood, en
un estudi sobre l’efecte de compostos fenòlics sobre el metabolisme, control de pes i de
ingesta, realitzat principalment en un model animal de rata. Concretament, les tasques
seran:
•

Suport a la recerca: col·laboració en l’experimentació animal, recollida i anàlisi de
mostres, tractament de dades, interpretació de resultats.

•

Redacció de informes.

•

Elaboració de protocols.

PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA
• Llicenciatura o Màster en àmbit Biociències.
REQUISITS
• Coneixements d’informàtica a nivell avançat.
• Anglès nivell B2 (es valorarà nivell superior).
• Aptituds per treballar en equip, discreció, amabilitat, dinamisme, rigor, responsabilitat
resolutivitat.
• Competències comunicatives.
• Experiència mínima demostrable.
ES VALORARÀ
• Tenir un màster en àmbits relacionats amb la Nutició i el metabolisme.
• Experiència en l’ús de tècniques de biologia molecular.
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• Experiència

en

l’ús

de

tècniques de treball ex vivo, ussing Chambers.

• Haver realitzat el curs d’experimentació amb animals, i experiència en el treball amb rata.
• Experiència en el laboratori, especialment en l’àmbit d’estudi de la bioactivitat de
components naturals.

CONDICIONS LABORALS
• Tipus de jornada: a temps parcial (85% jornada).
• Lloc de treball: tècnic de laboratori al grup de recerca MoBioFood
• Contracte d’obra i servei. Grup III del Conveni d’oficinis i despatxos.
• Durada 6 mesos.
• Retribució: 1.470€ bruts mensuals (12 pagues)
• Incorporació: 1 de juliol del 2019.

ENVIAR CV A/e: rrhh@fundacio.urv.cat
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