
 
 

RECURSOS HUMANS – CONVOCATÒRIA DE VACANT 
 

   LLOC DE TREBALL: Tècnic 
  

   PROJECTE: “Romanents laboratori de Radó”  
 

 
   DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL ( descripció tasques): Tècnic de laboratori. Haurà de 

realitzar les lectures dels detectors de radó i també haurà de desplaçar-se a les ubicacions on 
s’hagin de fer aquestes mesures (ubicacions municipals, llocs de treball, habitatges, etc) 
 

 
  PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA       

• Formació mínima:  Llicenciat o Grau en física 
 
 

    REQUISITS   
• Cap de protecció radiològica 

• Domini de tècniques de dosimetria i protecció radiològica 

• Experiència mínima de 2 anys com a Cap de Protecció Radiològica en una UTPR 

• Experiència en laboratoris de mesura de la radiació i en l’aplicació de la norma ISO 

17025 

• Aptituds per treballar en equip, capacitat de treballar de forma autònoma, 

d’organització, amabilitat, dinamisme, polivalència, rigor, responsabilitat i 

confidencialitat. 

• Permís de conduir tipus B i vehicle propi 

 
    ES VALORARÀ 

 
• Formació complementària:  

• Compromís amb la qualitat, amb l’optimització dels recursos i amb la consecució de 

resultats. 

 
    CONDICIONS LABORALS  

 
• Tipus de jornada: completa 
• Lloc físic de treball: A la Unitat de Física Mèdica de la Facultat de Medicina i Ciències 

de la Salut 
• Contracte: Obra o Servei Determinat. 
• Categoria: Grup 1. 
• Durada: Un any (ampliable) 
• Retribució: 35.000 € anuals bruts  
• Incorporació: 1 de setembre de 2021 

 
 
 
 



 

    DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV :  
 

• 28/07/2021 

 
    PROCEDIMENT DE SELECCIÓ ( indicar com es farà el procés i quins criteris de puntuació tindrà)   

 
 

• Valoració del CV : 100% 

    COMITÈ DE SELECCIÓ ( mínim 3 persones. Algú de la FURV) 
 
 

• Dr. Juan José Morant, (Cap del Servei de Protecció Radiològica de la URV) 

• Dr. Marçal Salvadó Artells, (Investigador principal del projecte i cap de la Unitat de 

Física Mèdica de la URV) 

• Lourdes Jane ( Directora CTTI) 

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