
 

 

 

DEVELOPER JUNIOR .NET 
Per al Barcelonaβeta Brain Research Center, centre de recerca de 

la Fundació Pasqual Maragall 
 
Context 

 
El Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC) és un nou centre de recerca, constituït per la 

Fundació Pasqual Maragall. L’objectiu de BBRC és arribar a ser un centre d’excel·lència reconegut 
internacionalment en el nostre coneixement de les discapacitats cognitives relacionades amb 

l’edat, amb la finalitat de proveir solucions practiques al reptes globals plantejats per l’envelliment 
de la població. El nostre objectiu s’aconseguirà mitjançant la defensa de programes primaris i 
secundaris de prevenció de l’Alzheimer i altres trastorns neurodegeneratius relacionats, l’estudi i 
promoció d l’envelliment sa, i la investigació dels mecanismes psicològics bàsics de les funcions 
cognitives afectades per l’envelliment sa o patològic com ara la memòria, l’aprenentatge i la presa 
de decisions, entre d’altres. La visió de BBRC és la de proveir a la societat amb solucions 

innovadores per a les discapacitats relacionades amb l’envelliment cognitiu mitjançant l’ús 
d’aquests programes complementaris de recerca amb la finalitat d’aconseguir una comprensió 
multidisciplinar del procés d’envelliment i la patofisiologia de la neurodegeneració. En aquest 
moment BBRC implementa la seva missió de recerca mitjançant dos programes, el Programa de 

Prevenció de l’Alzheimer i el Programa Memòria. 

La Fundació Pasqual Maragall, la Universitat Pompeu Fabra i la Fundació La Caixa són membres 

permanents del consell de BBRC. Selecció internacional competitiva, instal·lacions científiques 

d’última generació, gerència efectiva i avaluació continuada d’alt nivell del seus professionals són 

els nuclis dels procediments per aconseguir resultats de primera categoria. BBRC està afiliat i 

ubicat al Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, l’edifici conté 
instal·lacions tècniques excel·lents, inclòs un scanner 3TMR dedicat a la investigació, instal·lacions 

d’Assajos Clínics, EEG i laboratoris visuals. 

BBRC també forma part del Parc de Recerca d’Investigació Biomèdica (PRBB), unes instal·lacions 
àmplies que acullen set institucions més d’investigació diferents relacionades amb la recerca 

biomèdica, inclòs el Centre de Regulació Genòmica (CRG), l’Institut d’Investigació Mèdica de 
l’Hospital del Mar (IMIM), el Departament de Ciències de la Salut i Experimentals de la Universitat 
Pompeu Fabra (CEXS-UPF), l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) i el Laboratori 
Europeu de Biologia Molecular de Barcelona (EMBL), entre d’altres, en un ambient 
multidisciplinar, col·laboratiu i internacionalment estimulador, en contacte proper amb un marc 

clínic, per tant propici a la investigació translativa. 

Per a més informació visitar: www.fpmaragall.org y www.barcelonabeta.org 

En aquest context volem incorporar un Developer Junior .Net (DJN) formant part de l’equip de 
direcció d’IT de la Fundació i donant suport a tot l’àrea de recerca del BBRC, i també servei 
transversal a altres programes de recerca del centre. El contracte laboral serà amb CIBER de 

Envejecimiento (dependència orgànica), no obstant això, el lloc de feina serà a BBRC (dependència 

funcional). 

 

http://www.fpmaragall.org/
http://www.barcelonabeta.org/
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Busquem cobrir la posició de DJN per a que formi part de l’equip de desenvolupament que 
actualment tenim a BBRC i que es responsabilitzi del desenvolupament de tots els mòduls de 

software i integracions amb tercers que necessita l’àrea de recerca. 
 

Funcions principals: 
 

Amb l’objectiu de desenvolupar aplicacions per tot l’equip de Recerca i Operacions: 
o Desenvolupament d’aplicacions basades en VB .net amb Visual Studio. 

o Creació i manteniment de queries amb transact SQL. 

o Compliment de bones pràctiques de programació definides per l’equip 
(documentació de codi, nomenclatura de variables, etc...). 

o Integració amb aplicatius ja desenvolupats utilitzant les seves pròpies API’s o 
missatgeria via webservices (XML, HL7, etc..) 

o Desenvolupament d’aplicacions ASP .net i CSS 

 

Titulació i Experiència: 

• Llicenciat o Grau en Informàtica. 

• Experiència en el desenvolupament d’aplicacions, control de codi font i processos de 
desenvolupament de software. 

• Experiència en programació VB.net amb Visual Studio 2015. 

• Experiència en programació ASP.net i programació web. 

• Català i castellà parlat i escrit. 

• Anglès nivell mig. 

• Domini de SQL a nivell de quèries. 

• Es valorarà experiència en programació VBScript. 

 

Aptituds personals: 

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

• Persona proactiva, autònoma i resolutiva. 

• Excel·lent nivell de comunicació interpersonal. 

• Capacitat per treballar en equip. 

• Persona orientada a treball per objectius i amb timings definits. 

• Es necessari un alt grau de responsabilitat. 

 

Característiques de la posició: 

• Incorporació immediata. 

• Contracte temporal . 

• Salari en funció de la posició. 

• Jornada completa. 



 

3 

Per aplicar a la posició: 

Els candidats interessats en inscriure’s a la convocatòria, hauran de: 

Accedir a la pàgina web del CIBER,  www.ciberisciii.es, a la secció en la secció “empleo”, 

buscar la CNV 891/1215 de CIBERFES.  

  

A continuació fer clic a “más información”, clic a “inscribirse”, on s’obre la pantalla per 

emplenar el formulari i adjuntar al menys 4 documents bàsics: CV actualitzat, DNI en vigor, 

Número d’afiliació  a la seguretat social, títols sol·licitats. També existeix la possibilitat 

d’aportar més documents a la candidatura als fitxers addicionals. 

 

Data límit: 2 de Juliol de 2018 a les 00.00h 

 

 

 

 

 

 

 


