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NEUROIMAGING IT SPECIALIST per el Barcelonaβeta Brain Research 
Center, centre d’investigació de la Fundació Pasqual Maragall 
 
Context 
 
El Barcelonaβeta Brain Research Center Foundation (BBRC), centre d’ investigació de la Fundació 
Pasqual Maragall, busca una posició de Neuroimaging IT Specialist (NITS). Es tracta d’ una 
posició a temps complet, formant part de l’equip de la direcció d’ IT de la Fundació i donant 
suport al Programa d’ Investigació en Neuroimatge del BBRC i també  servei transversal a d’altres 
programes d’ investigació del centre.  
 
Busquem cobrir la posició de NITS per a que es responsabilitzi de liderar els processos de 
programació necessària de la infraestructura principal de gestió d’ imatges del programa d’ 
investigació en neuroimatge, manteniment de la infraestructura d’ IT existent i futures 
implementacions /inversions en l’àmbit de la recerca desenvolupada al BBRC. 
 
La persona contractada dependrà directament de la direcció d’ IT i tindrà un report funcional al 
Coordinador Científic i Investigador Principal del programa d’ investigació en neuroimatge. 
 
La Fundació Pasqual Maragall es va crear al 2008 i la seva missió és la promoció i 
desenvolupament de la investigació biomèdica sobre Alzheimer i enfermetats 
neurodegeneratives relacionades. Estem decidits a contribuir amb la nostra investigació 
d’excel.lència a un “Futur sense Alzheimer”. La Fundació està establerta en un edifici propi al 
campus de la Ciutadella Vila Olímpica a Barcelona. 
 
Des d’ un punt de vista organitzatiu, la Fundació desenvolupa els projectes d’investigació a 
través del centre d’investigació Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC, constituït per la 
Fundació Pasqual Maragall i amb la participació de la Universitat Pompeu Fabra i de l’ Obra Social 
“la Caixa”). El BBRC ocupa el 85% del nou Edifici Pasqual Maragall. 
 
Per la seva banda, la Fundació Pasqual Maragall es responsabiliza de prestar els serveis centrals: 
Facility Management, IT, finaces, legal, fiscal, compres, recursos humans, comunicació, 
divulgació, marketing i captació de recursos.  
 
Actualment la Fundació Pasqual Maragall i el BBRC sumen mes de 60 efectius interns propis. 
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Funcions Neuroimaging IT Specialist, 
 

 Persona responsable de cobrir les necessitats de serveis d’ IT de la plataforma de 
neuroimatge i altres programes d’investigació, incloent-hi: 

o Manteniment de la plataforma de gestió de neuroimatges (XNAT) 
o Manteniment, execució i desenvolupament d’ scripts d’anàlis de neuroimatges. 
o Garantir la traçabilitat de les dades de neuroimatge. 
o Interacció amb diversos proveïdros de serveis associats a l’àrea d’ IT. 
o Col.laborar en el costing dels componets d’ IT associats als serveis de la  

neuroimatge. 

 Persona de contacte per a cobrir les necessitats de serveis científics d’ IT de la unitat d’ 
investigació en neuroimatge. 

o Accés a plataformes de computació d’alt rendiment. 
 

Titulació i experiència 

 Grau en informàtica o similar 

 Bash scripting. Programació en Python i Matlab 

 Experiència en entorns de computació d’altes prestacions (clusters) 

 Català o castellà llengua meterna 

 Anglès nivell Advanced o equivalent 

 Valorable experiència prèvia en desenvolupament dins d’entorns opensourse (Linux, 
Apache Tomcat, Javascript, SQL i PostgreSQL). 

 Valorable experiència prèvia en gestió i administració de bases de dades. 

Aptituds personals 

 Ha de valorar el projecte de la Fundació Pasqual Maragall, la seva visió i valors. 

 Alta motivació per a treballar en l’ àmbit d’investigació en neuroimatge en Alzheimer 

 Excel.lent nivell de comunicació interpersonal 

 Orientació a millora i protocolització dels processos 

 Capacitats i voluntat d’emprenedoria i d’ iniciativa pròpia 

 Persona orientada al treball per objectius i timings definits 

 Es necessari un alt grau de reponsabilitat 

Característiques de la posició 

 Incorporació immediata 
 Salari dependrà de l’experiència 
 La Fundació facilitarà un pla de formació específic en gestió d’imatges mèdiques, 

incloent un viatge a l’ estranger per a rebre la formació en els centres experts en la 
plataforma XNAT 
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Para aplicar a la posició: 

 

 

 

Els candidats interessats en inscriure a la convocatòria, han de enviar el seu cv a 

rh@fpmaragall.org 

 

 
 
 
 
 


