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TheVall d'Hebron Research Institute 

(VHIR) is a public sector institution that 

promotes and develops the research, 

innovation and biosanitary teaching of the 

Vall d’Hebron University Hospital. Through 

the excellence of our research, we identify 

and apply new solutions to the health 

problems of society and we contribute to 

spread them around the world. 

In April 2015, the Vall d’Hebron 

Research Institute (VHIR) obtained 

the recognition of the European 

Commission HR Excellence. 

This recognition proves that VHIR 

endorses the general principles of the 

European Charter for Researchers and 

a Code of Conduct for the Recruitment 

of Researchers (Charter & Code). 

VHIR embraces Equality and 

Diversity. As reflected in our values 

we work toward ensuring inclusion 

and equal opportunity in 

recruitment, hiring, training, and 

management for all staff within the 

organization, regardless of gender, 

civil status, family status, sexual 

orientation, religion, age, disability 

or race. 

Auxiliar de Laboratori - Servei neteja i esterilització 

material 

Serveis Generals i Infraestructures 

L'Institut de Recerca de Vall d'Hebron (VHIR) ofereix una posició d’auxiliar de laboratori per a la Unitat de Serveis 

Generals i Infraestructures. Aquesta unitat s'encarrega del manteniment de zones comunes i laboratoris del VHIR. 

 

DESCRIPCIÓ DE LA FEINA: 

Educació i qualificacions: 

Obligatori: 

 FPI/CFGM (preferiblement àrea relacionada amb sanitat) 

 

Experiència i coneixements: 

Obligatori: 

 Mínim 6 mesos / 1 any exercint tasques com a auxiliar de laboratori en alguna institució d'àmbit sanitari. 

 Coneixement de l'organització i funcionament d'un laboratori o espai equivalent. 

 Experiència en autoclau 

 Es tindran en consideració totes les referències aportades pels antics llocs de treball del/la candidat/a. 

Competències: 

 Treball en equip 

 Compromís 

 Flexibilitat 

 Orientació al client 

 Comunicació  
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Principals responsabilitats i deures: 

 Mantenir diàriament les condicions d'higiene i esterilització òptimes de tot el material que s'utilitza en els laboratoris 

(recollir, netejar, esterilitzar i repartir material) 

 Garantir diàriament el funcionament de les sales de neteja al seu càrrec (autoclau, miliQ i Elix), així com l'ordre dels 

aparells i sales comunes del VHIR (congeladors, reveladores, càmeres fredes, i magatzem neteja). 

 Preparar solucions de revelat, així com el control del correcte funcionament dels equips i la gestió de la retirada 

dels residus fotogràfics amb el gestors autoritzats. 

 Mantenir l'estoc de material fungible de les sales comuns, material de neteja general dels laboratoris i material 

fungible dels equips d’aigua purificada. 

 Manteniments preventius de l’equipament comú (centrifugues, microones, cabines, estufes, agitadors, banys d’ultra 

sons, etc.) 

 Dur a terme les activitats designades d'acord amb els procediments establerts i, si escau, participar en la seva 

actualització.  

 Assegurar que les activitats es duen a terme d'acord amb els requisits establerts en els procediments del sistema 

de qualitat de la Unitat, impulsar i implementar la millora contínua en el seu àmbit d'actuació.   

 

Condicions laborals: 

 37,5 hores/setmana, de 7:30h a 15h. 

 Contracte temporal 

 Salari brut anual: 19.923,65€ 

 Incorporació: Desembre 2022. 

 

Com aplicar: 

Els sol·licitants han d'enviar el seu currículum vitae complet i una carta de presentació amb la referència "Auxiliar 

Laboratori" a la següent adreça de correu electrònic: seleccio@vhir.org. 

mailto:seleccio@vhir.org

