
Anunci de treball 23_46_I3PT_INVEST 

Sabadell, 10 de març de 2023 

 

La Fundació Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT), 
ofereix 

 
Funció/lloc treball: 

 

 

 

Unitat d’adscripció: 

La persona candidata s’incorporarà al Grup de Recerca d’Investigació traslacional en el pacient crític. El 

grup d’Investigació Traslacional en el Pacient Crític forma part del CIBER de malalties respiratòries 

(CIBERes) i és GRC AGAUR. Les línies de recerca en aquest grup es centren en millorar el coneixement 

de la síndrome de distrés respiratori agut i la sèpsia i en el seu tractament a través d’estratègies 

terapèutiques innovadores. Tanmateix, el grup està compost per diferents perfils professionals: metges, 

biòlegs, bioquímics, biometges, microbiòlegs, infermers i neuropsicòlegs, altament qualificats i amb 

àmplia experiència en investigació.  

 

Funcions a desenvolupar:   

 Redacció de protocols i procediments. 

 Anàlisis i determinació de possibles marcadors pronòstics de la síndrome de la sepsis.  

 Divulgació científica: difusió de la investigació en congressos nacionals i internacionals, i 

elaboració d’articles científics. 

 Formació i supervisió de tècnics i estudiants. 

 

Lloc de treball: 

Titulat de Grau Superior. 

El lloc de treball està adscrit al grup professional: Grup professional 2 Personal No Investigador 

–Nivell 1 (Titulat Superior). 
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Requisits: 

 Graduat/da / Màster en Ciències Biomèdiques / Microbiologia o similar. 

 Competència professional oral i escrita en anglès, castellà i català. 

 Estar inscrit/a en un programa de doctorat. 

 Persona proactiva, amb capacitat d’organització i d’assumir responsabilitats, empatia, 
comunicació i rigorositat, i que pugui treballar tant en grup com de forma individual. 

 Es sol·licita que el/la candidat/a estigui disposat/da a fer difusió de la investigació en congressos 

nacionals i internacionals, i a elaborar articles científics.  

 Coneixements d’informàtica i de programes estadístics i gràfics (SPSS, graphpad, Excel)  

 Incorporació immediata. 

 

Es valorarà: 

 Curriculum vitae. 

 Carta de motivació. 

 Expedient Acadèmic. 

 Experiència al laboratori. Es valorarà positivament l’experiència en tècniques de biologia 

cel·lular, tècniques de biologia molecular, i tècniques bioquímiques. 

 Experiència en l’àmbit de la sepsis. 

S’ofereix: 

La persona candidata designada, es vincularà laboralment, mitjançant un contracte de duració 

determinada, atès que l’objecte del mateix serà el projecte “SCPP2100C008394XV0, finançat per 

MCIN/AEI/10.13039/ 501100011033 i per la Unió Europea "NextGenerationEU"/PRTR". La finalització 

de l’esmentat projecte, comportarà l’extinció de la relació laboral el candidat serà beneficiari de la 

indemnització que legalment s’estableix a TRLET. 

Les condicions laborals en les que es desenvoluparà el conjunt del projecte, seran les establertes al 

Conveni Col·lectiu de Treball d’aplicació en el Centre. La dedicació serà a jornada completa. 
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Procés de selecció: 

Les condicions generals d’aquesta convocatòria es regiran pel que recull el present anunci, i amb els 

procediments que es contemplen a  bases tipus de convocatòria per ocupació de places vigents que es 

pot consultar en la pàgina web de l'entitat www.tauli.cat.  

En compliment de la LISMI, el Consorci, contemplarà la reserva per a les persones candidates que 

acreditin una discapacitat igual o superior al 33%, sempre que siguin idònies pel desenvolupament de 

les funcions a cobrir. 

 

Informació, inscripció, documentació i termini: 

Les persones interessades podran fer la seva inscripció a l’enllaç següent: 

https://tauli.talentclue.com/es/node/95596949/12623479  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:  17 de març de 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codi: 8356 
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