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Nom del lloc de treball: Oferta pública: Facultatiu/va campanyes de
donació d'equips mòbils

 
 

Llocs de treball
Nº LLOCS DE TREBALL     POSICIÓ                   CODI ID           LLOC DE TREBALL                                   CENTRE              JORNADA                    TORN
         1                                   50001974                 8506               Facultatiu de donació                                       FDJ                      1688 h/any                   Flexible
         1                                   50001955                 8505               Facultatiu de donació                                       FDJ                      1688 h/any                   Flexible

Missió

Garantir que el procés de la donació es realitza segons els protocols del BST

Responsabilitats i funcions principals
1. Dur a terme l’entrevista mèdica prèvia a la donació.
2. Informar i resoldre les consultes mèdiques dels donants.
3. Fer difusió de tots els tipus de donacions i col·laborar en la seva promoció. 
4. Formació i tutelatge al personal de nova incorporació.
5. Assistir mèdicament els donants amb complicacions o efectes adversos i dur a terme o supervisar el seguiment i registre d’Hemovigilància.
6. En el cas de Facultatius de Donació de Servei Hospitalari, informar els donants amb resultats patològics i, si s’escau, fer seguiment. Enviar informe o contactar

amb els metges responsables per informar-los de resultats patològics.
7. Donar suport i col·laborar amb promoció en campanyes de donació, xerrades, etc.
8. Complir amb les funcions que estableix el Manual de Prevenció, Qualitat i Medi ambient.

Requisits
Llicenciat en Medicina i Cirurgia.
Nivell C de català: si el candidat seleccionat per ocupar aquesta convocatòria d’oferta pública no disposa de l’acreditació necessària del nivell de català,
oral i escrit,  exigit  per al lloc de treball, haurà de signar una clàusula al seu contracte de treball amb el compromís  de certificar la seva acreditació en un
màxim de 2 anys,  a partir de l’adjudicació del lloc de treball, en cas contrari es rescindirà el seu contracte laboral amb el Banc de Sang i Teixits.

Competències
Gestió de conflictes
Comunicació
Gestió del canvi i Innovació
Gestió del coneixement
Orientació a resultats
Planificació i organització
Treball en equip
Vocació de Servei

Mèrits a valorar
Proves tècniques
Proves competencials i valoració de la formació i experiència (segons barems publicats)
 

Oferim
Oferim un lloc de treball amb les següents característiques:

Lloc de treball: Oferta pública: Facultatiu/va campanyes de donació d'equips mòbils  
Centre de treball del Banc de Sang i Teixits ubicat a Seu Central - Edifici Dr. Frederic Duran i Jordà

Torn: Flexible 
Rotació específica de caps de setmana: Dissabte i Diumenge Matí i Tarda 
Freqüència de rotació: 1 de cada 2 

Durada del contracte: Indefinit
Retribució: segons normativa vigent

Procés de selecció
Fase 1: Comprovació de l’adequació al requisits especificats a la convocatòria.
Fase 2: Avaluació Mèrits – proves de coneixements (1a part):
Prova de coneixements
Accediran a la Fase 3 les persones que obtinguin un resultat mínim del 70% en la Fase 2.
Fase 3: Avaluació Mèrits - proves competencials, formació i experiència (2a part)
Proves competencials
Valoració de la formació i l'experiència acreditades (segons les bases publicades)
El candidat amb la major puntuació total es presentarà al Tribunal Qualificador com a candidat per adjudicar el lloc de treball objecte de la convocatòria,
sempre i quan obtingui un resultat mínim del 60% en el conjunt de les fases del procés.

Temari
Donació de Sang  i la selecció de donants.
Hemovigilància de la donació
Efectes adversos dels donants

Termini de presentació
El termini de presentació serà fins el 2 de juny de 2022. Els currículums que arribin fora de termini no es tindran en compte.
Els candidats interessats hauran d'adjuntar carta de presentació i currículum actualitzat.
Important llegir el document de les Bases publicat a la web abans de presentar-se a la convocatòria.
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