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 Funcions específiques del lloc de treball: 
- Portar a terme les funcions necessàries com a veterinari designat, 

vetllant per l'estat sanitari i el benestar dels animals que participen als 
projectes de recerca i als contractes de serveis amb empreses que es 
realitzen a l’estabulari NBS3 de IRTA-CReSA. 

- Portar a terme i/o supervisar procediments experimentals com 
inoculacions, avaluacions de signes i lesions, presa de mostres i 
aplicació de tècniques d’anàlisi (in vivo i post-mortem) requerits als 
estudis que es realitzen dins la Unitat.  

- Coordinar, executar i vetllar per donar acompliment a la normativa de 
qualitat, principalment en bones pràctiques de laboratori (BPL), i en 
bones pràctiques clíniques (BPC). 

- Participar en els projectes de recerca realitzant mesures de qualitat, 
assistència, recopilació, anàlisi i interpretació de dades, d’acord amb 
els protocols i procediments establerts. 

- Participar en la formació de tècnics o estudiants en les tècniques que 
realitza de forma rutinària. 

- Treballar sota confidencialitat i discrecionalitat en l’aplicació dels 
procediments i assignació de tasques. Participar puntualment en la 
supervisió in situ dels procediments experimentals que es realitzen 
al Centre IRTA-C de Monells (Girona). 

- Realitzar altres funcions que li puguin ser requerides. 
 

 Requisits : 
- Grau Universitari en Veterinària. 

- Capacitació com a personal usuari d’animals d’experimentació en les 

funcions C (realització de procediments), D (disseny de procediments) 

i F (veterinari designat) segons Ordre ECC/566/2015. 

- Experiència en llocs o responsabilitats similars. 

- Coneixement dels idiomes: català, castellà i anglès.   
- Coneixements d’ofimàtica: fulls de càlcul, processament de textos, i 

bases de dades. 
- Disponibilitat per viatjar pel territori català. 
- Flexibilitat horària. 

- Carnet de conduir. 

- Requisits establerts pel Programa Investigo a data de la contractació 

de la persona seleccionada (Edat de 16 a 29 anys, Desocupades i 

inscrites com a demandants d'ocupació al SOC o SEPE. Sense relació 

contractual amb l’IRTA en 6 mesos anteriors a l’inici del contracte. 

Últim dia per a la contractació 31 de desembre de 2022).  

  

 Mèrits específics: 
- Màster i/o Postgrau en algun dels àmbits d’actuació del lloc de treball. 

- Experiència de treball en projectes de recerca, maneig, disseny i sanitat 

experimentals principalment en estabularis, i entorns amb sistemes de 

 

 Direcció/Àrea/Programa:  
Plataforma d’Infraestructura 
Animal 
 

 Lloc de treball: IRTA – CRESA, 

Bellaterra Campus UAB (Barcelona)  
 

 Jornada: Completa de 37.5 

h/setmana 

 
 Contracte: Temporal de 2 anys amb 

fons europeus (DA5ª Reforma) 

 
 Retribució: 28.620,96 € bruts/any 

 

 Nivell:  6.1 de l’Escala Tècnica i de 

Suport de l’IRTA 
 

Beneficis: 
22 dies laborals de vacances 
3 dies de conciliació 
45 hores d’assumptes propis 
Divendres tarda lliure 
Jornada intensiva 15/06 a 15/09 
Permisos de conciliació 
Carrera horitzontal 
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qualitat integrada. 

- Coneixements d’estadística principalment SAS. 
- Acreditació d’estar capacitat en la funció E (assessor en Benestar 

Animal) segons Ordre ECC/566/2015. 
- Formació en Bones Pràctiques de Laboratori (BPL). 
- Formació en Bones Pràctiques Clíniques (BPC). 

 

 Competències/Habilitats: 
- Habilitats comunicatives i relacionals. 
- Treball en equip i adaptació a entorn multidisciplinari. 
- Lideratge de projectes i persones. 
- Organització i Planificació. 
- Resolució  de problemes. 
- Orientació al detall i a la qualitat. 
- Iniciativa i motivació. 
- Confidencialitat. 

   
 

 
Inscriu-te a l’oferta a través de la nostra Borsa de treball. Adjunta el teu currículum amb una carta de 

motivació amb el codi de referència de l’oferta. 

 

 
 

 

Es garanteix la igualtat de tracte i d’oportunitats de totes les candidatures inscrites en els processos de selecció, evitant qualsevol 
estereotip, actitud o obstacle per raó de gènere, origen, edat, ideologia o d’altres condicions potencialment discriminatòries. 
Tanmateix, es té en compte els compromisos d'inclusió dels col·lectius vulnerables, reservant les places en un primer torn al personal 
amb discapacitat. 

 

Calendari aproximat de selecció pel procés referencia ref. 122/22 VETERINARI DESIGNAT  DE L’ESTABULARI DE LA UNITAT D’ALTA 
BIOCONTENCIÓ 

33 dies naturals  Publicació i difusió de la oferta de feina: web de l’IRTA i/o xarxes socials. 

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

25 dies laborables següents 

Celebració del Comitè de Selecció: 
- Entrevista i/o proves a las candidatures més idònies pel perfil ofert. 
- 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 de l’entrevista i/o les proves realitzades. 

10 dies laborables següents 
Enviament a Recursos Humans de la documentació oficial necessària per realitzar el 
contracte de treball, i coordinació per establir la data d’inici del contracte amb la persona 
seleccionada. 

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. 

Segona quinzena de novembre 
(aproximadament)  

Inici del contracte 

 

Termini d’inscripció: 23/11/2022 

https://www.irta.cat/es/trabajo/

