Referència 20_25_INV

La Fundació Parc Taulí
Per la seva Àrea de Neurociències
OFERTA:
LLOC DE TREBALL JORNADA COMPLETA:
1 TÈCNIC SUPERIOR INVESTIGADOR/A EN PSICOENDOCRINOLOGIA
(Grup Porfessional.- Titulat de Grau Superior)
REQUISITS:
· Títol de grau en psicologia i amb el doctorat en aquesta disciplina.
· Acreditació FELASA, habilitant per treballar amb animals (nivell b i/o C).
ES VALORARÀ:
· Currículum vitae.
§ Experiència en experimentació animal, a nivell conductual, endocrí i estudi neural.
§ Màster en Psicologia Clínica i de la Salut, o relacionats
§ Coneixements d’anglès (parlat i escrit)
§ Pensament crític, superació personal, capacitat de treballar en equip i bones habilitats de
comunicació
S’OFEREIX:
El/la candidat/a seleccionat, treballarà en el marc del projecte “Genomic, epigenetic and proteomic
biomarkers in psychosis: a translational approach including high-risk individuals, patients with
schizophrenia and animal models” finançat per la subvenció ERA-Net NEURON de la Comissió Europea

i amb un possible finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Les
condicions laborals són: contractació temporal, en la modalitat legalitat més adient i les establertes
en el conveni d’aplicació al centre.
PROCES DE SELECCIÓ:
Les condicions generals d’aquesta convocatòria es regiran pel que recull al present anunci i en el seu
defecte per les bases tipus de convocatòria per ocupació de places vigents al Consorci Corporació
Sanitaria Parc Taulí, que es pot consultar en la pàgina web de l'entitat www.tauli.cat
INFORMACIÓ, INSCRIPCIÓ, DOCUMENTACIÓ I TERMINI:
Les persones interessades podran fer la seva inscripció a l’enllaç següent: https://bit.ly/3dAjHto. On
caldrà adjuntar el currículum en format PDF i adjuntar com a documents addicionals, els requisits de la
convocatòria, així com tota aquella documentació que considereu adient per a l’acreditació dels mèrits
individuals. Per a consultes en relació aquesta convocatòria us podeu adreçar a seleccio@tauli.cat ,
indicant el número de referència d’aquest anunci.
Data de termini: 14 d’abril de 2020
Sabadell, 24 de març de 2020

