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Diplomatura o grau relacionada amb les funcions a desenvolupar.
Tenir 3 de les 4 especialitats: Seguretat, Higiene, Ergonomia i/o Medicina del treball.
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.

Nom del lloc de treball: Oferta Pública d'ocupació - Tècnic PRL (ID 9065)

 
 

Missió
Executar els processos vinculats a les 4 especialitats de PRL al BST, en tots els seus centres de treball.

Responsabilitats i funcions principals
1. Promoure la prevenció de riscos laborals en tota l’Organització.
2. Realitzar les avaluacions de riscos generals i col·laborar en establir l’estratègia de mesura per garantir la seguretat i salut dels treballadors i col·laboradors.
3. Formar, informar i sensibilitzar als treballadors, a tots els nivells i en les matèries pròpies de la seva àrea d’especialització, en vers la prevenció de riscos

laborals.
4. Proposar, participar i vetllar pel compliment de les accions preventives i correctores per reduir o eliminar els riscos existents.
5. Participar i planificar les actuacions a dur a terme en cas d’emergència i la pràctica en els exercicis de simulacre.
6. Gestionar l’avaluació dels riscos psicosocials del BST i fer-ne seguiment específic.
7. Elaborar els procediments i indicadors dels processos de la unitat.
8. Complir amb les funcions que estableix el Manual de Prevenció, Qualitat i Medi ambient.

Requisits

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

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: Tècnic PRL
Centre de treball del Banc de Sang i Teixits ubicat a Seu Central - Edifici Dr. Frederic Duran i Jordà 

Detalls de jornada:
% Jornada: 100
Torn: Partit 
Horari Específic: segons necessitats servei

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 d’ofimàtica
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
LLEI 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
REIAL DECRET 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.
REIAL DECRET 171/2004, de 30 de gener, de coordinació d'activitats empresarials.
REIAL DECRET 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.
REIAL DECRET 487/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dorso lumbars,
per als treballadors.
REIAL DECRET 488/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització.
REIAL DECRET 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball.
REIAL DECRET 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball
REIAL DECRET 374/2001, de 6 d'abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball

 

REIAL DECRET 773/1997, 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual
REIAL DECRET 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.
DECRET 27/1999, de la gestió dels residus sanitaris.
REIAL DECRET 783/2001, de 6 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció sanitària contra radiacions
Ordre TAS/2926/2002, de 19 de novembre, per la qual s’estableixen els nous models per a la notificació dels accidents de treball i es possibilita la seva transmissió per procediment
electrònic
REIAL DECRET 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll.
ORDRE ESS/1451/2013, de 29 de juliol, per la qual s'estableixen disposicions per a la prevenció de lesions causades per instruments tallants i punxants al sector sanitari i hospitalari.
DECRET 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.
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Termini de presentació
El termini de presentació serà fins el 08 d'abril 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 actualizat.

 
 

 
 


