
   
 
 
  

                      
 
Lloc vacant: Tècnic/-a de la Unitat de Biocontenció i Estabulari 
 
Referència: 72/21 
 
Àrea d’adscripció: Producció Animal 
 
Programa d’adscripció: Plataforma d’Infraestructures Animals 
 
Localitat: Centre CReSA (Campus Universitat Autònoma de Barcelona) Cerdanyola - Bellaterra 
 
Jornada: completa de 37,5 hores setmanals en horari de matí i tarda. Torns de Caps de Setmana.  
 
Nivell: 4.1 de l’escala de suport de l’IRTA.  
 
Retribucions: 22.873,57 € bruts anuals. 
 
Durada del contracte: Contracte inicial temporal d’un any, amb possibilitat de continuïtat. 
 
Funcions específiques del lloc de treball: 
 

- Realitzar funcions com a tècnic de la Unitat de Biocontenció  i de l’estabulari donant 
suport a diferents activitats (en zona neta i zona bruta) necessaris pels contractes i 
projectes competitius. 

- Donar suport al personal tècnic i investigador en tots aquells procediments 
experimentals que ho requereixin. 

- Executar els processos de neteja i descontaminació de sales i zones comunes que 
estiguin contemplats en les diferents instruccions tècniques de treball de la instal·lació 
així com d’altres que es puguin considerar necessaris. 

- Realitzar el control i el manteniment d’aparells de les diferents àrees de l’estabulari, així 
com les tasques relacionades amb la neteja i la preparació de roba, calçat i/o material 
propi o per altres (autoclaus, digestor, incinerador, etc.). 

- Realitzar guàrdies en caps de setmana i dies festius per tal de tenir cura dels animals 
que participen en estudis i/o realitzar qualsevol altra tasca que sigui necessària quan així 
se li indiqui. 

- Ser la persona responsable de les tasques necessàries per a la preparació dels boxs 

experimentals que estiguin inclosos en estudis en l’estabulari.   

- Treballar sota protocols establerts. 

- Complir amb la normativa de treball d’instal·lacions de nivell de bioseguretat 3 en quant 
a la restricció relativa al contacte de fora del centre amb animals de la llista de la OIE. 
 
 
 
 
 

 

L’IRTA és un institut de recerca agroalimentària pioner a Catalunya, fundat al 1985, 
amb un capital humà de més de 800 persones que desenvolupa les seves activitats 
amb una clara vocació de servei públic. Disposa de 10 centres de treball propis i 19 
localitzacions. 



Requisits : 
 

- Cicle formatiu de grau superior d’especialitat de laboratori, titulacions equivalents o 
experiència provada en llocs similars com a mèrits equivalents. 

- Disponibilitat per a treballar en caps de setmana i festius. 
- Carnet de conduir B. 

 
Mèrits específics: 
 

- Curs de Capacitació del personal usuari d’animals d’experimentació́ per a alguna de les 
espècies contemplades en la legislació actual de les funcions a, b, c. 

- Disposar de l’acreditació per al treball amb animals d’experimentació. 
- Formació de maneig i cura en espècies de animals de granja. 
- Coneixements en processos d’esterilització. 
- Coneixements d’anglès especialment en lectura. 
- Experiència professional en llocs similars. 
- Experiència en la gestió d’àrees concretes de treball en barrera SPF i zones de nivell de 

biocontenció.  
 
Competències/Habilitats: 

- Iniciativa i autonomia 
- Treball en equip i cooperació 
- Adaptació i flexibilitat. 
- Organització i planificació. 

 
 
 
 
 
 
 

Calendari aproximat de selecció pel procés referencia ref. 72/21  Tècnic/-a de suport per a la Unitat de 

Biocontenció i l’Estabulari de la Plataforma d’Infraestructures de l’Àrea de Producció Animal a càrrec del codi AZ00-
AZ007 NBS3 

14 dies naturals   Publicació i difusió de la oferta de feina: web de l’IRTA, xarxes 
socials. 

5 dies laborables següents  Enviament dels Currículums seleccionats al Comitè de Selecció 
pel seu estudi. 

10 dies laborables següents  Celebració del Comitè de Selecció: 
- Entrevista i/o proves a las candidatures més idònies 

pel perfil ofertat. 
- Acta del Comitè de Selecció amb la persona 

seleccionada i els motius pels quals s’han desestimat 
la resta de candidatures. 

- Feedback a les candidatures idònies de l’entrevista o 
la prova realitzada. 

5 dies laborables següents  Enviament a Recursos Humans de la documentació oficial 
necessària per el contracte de treball, i coordinació en 
l’establiment de la data inici del contracte. 

Durant tot el període del Procés de Selecció Comunicació per email a les persones candidates de l’estat de 
la seva candidatura en el Procés de Selecció. 

Primera quinzena de novembre de 2021 Inici del contracte (aproximadament) 

Política d’integració : reserva de la plaça en un primer torn al personal amb discapacitat. 

Inscriu-te a l’oferta des de la nostra Borsa de Treball a http://www.irta.cat/ca/treball/ (obrir l’enllaç directe) 
fins el  dia 4 d’octubre de 2021 (inclòs). Cal adjuntar una carta de motivació al currículum. 
 
 

http://www.irta.cat/ca/treball/


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


