POSICIÓ DE TÈCNIC DE LABORATORI DE RECERCA
El Laboratori de Neurofarmacologia-NeuroPhar del Departament de Ciències
Experimentals i de la Salut (Universitat Pompeu Fabra), està cercant un/a tècnic de
laboratori per una posició de suport a activitats de recerca amb rosegadors dins
de la Unitat Mixta de R+D Pre-clínica Esteve-UPF.
Les responsabilitats de la posició són les següents:
-

-

Donar suport a la preparació, execució i anàlisi d’experiments d’avaluació de
dolor (agut i crònic) mitjançant diversos paradigmes nociceptius (von Frey,
plantar test, hot plate, etc...).
Avaluació de la capacitat analgèsica de productes farmacèutics.
Donar suport a d’altres estudis de neurobiologia comportamental (p.e. tests
de capacitat cognitiva, emocionals, etc...).
Donar suport a tasques genèriques del laboratori.

Perfil del candidat
Estudis: Tècnic de laboratori diplomat o F.P.II Tècnic especialista en Anatomia
Patològica, Diagnòstic o similar, o bé experiència acreditada equivalent. La possessió
del diploma per tècnics (avalat per la Generalitat de Catalunya o una Administració
equivalent) de manipulador/experimentador d’animals de laboratori serà necessària.
Idiomes: Es tindrà en compte el coneixement de l’anglès.
Informàtica: Nivell d’usuari del paquet Office (en especial Word, Excel i PowerPoint).
Experiència: Es tindrà en compte l’experiència adquirida en posicions similars i, en
concret, es valorarà molt positivament haver treballat amb ratolins i/o rates, i/o amb
tècniques de neurobiologia comportamental per l’avaluació del dolor.
Personalitat: Estem cercant una persona sistemàtica, capaç de treballar amb
ratolins/rates, i dur a terme tasques repetitives però que exigeixen precisió i
concentració, amb capacitat de planificació i organització del seu treball per tal d’anar
adquirint autonomia en el mateix i de facilitar que els investigadors puguin complir els
terminis establerts per l’acabament dels seus estudis.
Condicions
Contracte laboral per 1 any (renovable) com a Personal de Suport a la Recerca
(PSR) de la Universitat Pompeu Fabra d’acord amb el conveni actualment en vigor.
Sou brut anual: 21.000-25.000 €, segons el perfil del candidat.
Horari de treball: de 9:00 a 18:00 h.
Lloc de treball:

Laboratori de Neurofarmacologia-NeuroPhar
Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
Universitat Pompeu Fabra
Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
c/ Dr. Aiguader, 88
08003 Barcelona).

Data d’incorporació: Immediata.
Els candidats interessats han d’enviar el seu CV a l’adreça:
info.neurophar@upf.edu, indicant la referència TÈCNIC DOLOR NEUROPHAR 2019.
Tots els dossiers es tractaran amb confidencialitat.
La Universitat Pompeu Fabra manté una política d’igualtat d’oportunitats.

