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Nom del lloc de treball: Oferta pública d'ocupació ID7023: Facultatiu/va de
teixits per al Banc de Sang i Teixits (50022093)

El Banc de Sang i Teixits és l'empresa pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que té com a missió garantir l'abastament i el bon ús de sang i teixits a Catalunya, essent el centre de
referència en immunologia diagnostica i de desenvolupament de teràpies avançades.
Volem ser una organització:

Innovadora, que avança cap a la consolidació d'un model sostenible d'excel·lència que actua internacionalment i que és referent en els àmbits de la donació de sang, teixits, diagnòstic biològic i
teràpies avançades.
 Amb esperit de servei, oberta i propera a la societat, que genera confiança
Basada en el coneixement, amb una cultura estimulant i un equip humà cohesionat i compromès.

 

 

Missió
Planificar, coordinar i dirigir les activitats del banc de teixit corresponent (Cutani, CV, Ocular o MSK)  d’acord amb la missió, visió i valors del BST, de forma que estiguin
alineades amb els objectius definits pel Comitè de Direcció de Teixits, assegurant la seva execució amb eficiència i eficàcia tot coordinant els recursos materials i humans
assignats, tant interns com externs.

Responsabilitats i funcions principals
1. Realitzar el seguiment de l’activitat de donació i processament del banc de teixit corresponent (Cutani, CV, Ocular o MSK).
2. Dissenyar i desenvolupar les metodologies d’obtenció de les dades dels indicadors d’eficiència i activitat a partir de les BBDD existents al banc.
3. Seguiment dels indicadors de donació, processament i distribució del banc segons planificació
4. Manteniment i actualització dels procediments relacionats amb les activitats del banc.
5. Establir i mantenir relacions amb els clínics identificant oportunitats de millora, desenvolupament de nous productes i noves necessitats.
6. Realitzar la planificació anual de les oportunitats de millora en els processos i dels sistemes de seguiment
7. Identificació, desenvolupament i seguiment dels diferents projectes de recerca relacionats amb el banc
8. Complir amb les funcions que estableix el Manual de Prevenció, Qualitat i Medi ambient.

Formació reglada
Llicenciatura o Grau  de Ciènices de la Salut i  relacionat amb les funcions a desenvolupar o formació equivalent
Nivell C de català

 

Competències
***Vocació de Servei
**Treball en Equip
*Iniciativa i Orientació a Resultats
Assertivitat i Gestió Conflictes
Comunicació Empàtica
Gestió del canvi i Innovació
Impulsor del Coneixement
Rigor, Planificació i Coordinació

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

 

Oferim
Oferim un lloc de treball amb les següents característiques:

Lloc de treball: Oferta pública d'ocupació ID7023: Facultatiu/va de teixits per al Banc de Sang i Teixits (50022093) 
Centre de treball del Banc de Sang i Teixits ubicat a Barcelona
Detalls de jornada:

% Jornada: 100,00 
Torn: Partit  
Horari Específic: 8-17 hores i divendres de 8 a 15 hores

Durada del contracte: Indefinit
Retribució: Segons normativa vigent

Procés de selecció
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
Anatomia i fisiologia del sistema cardiovascular
Guide to the quality and safety of tissues and cells for human application (4th edition)
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EuroGTP II guide. Good practices for evaluating quality, safety and efficacy of novel tissue and cellular therapies and products
EU GMP guidelines
Directiva Europea de Teixits (2004/23/EC, 2006/17/EC, 2006/86/EC, 2012/39/EU, 2015/565/EU, 2015/566/EU)
Real Decreto de Tejidos (RD 1301/2006)

Termini de presentació
El termini de presentació serà fins el  26 de febrer del 2021. Els currículums que arribin fora de terminino es tindran en compte.

 
Recorda revisar els següents documents abans de sol·licitar la vacant:

Bases generals convocatòries d'oferta pública disponible  en la web del Banc de Sang i Teixits.
 

 
 
 

 
 


