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Previsualització d’impressió de descripció del lloc de treball

Nom del lloc de treball: Oferta pública d'ocupació: ID1909 Tècnic laboratori de teràpies avançades
(50001237)
ID de sol·licitud 1909 - Publicat 12/12/2019

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
Fer la recepció de cèl·lules i derivats cel·lulars, així com l’ elaboració, etiquetatge i emmagatzematge dels diferents productes.

Responsabilitats i funcions principals
Àrea de Progenitors:
1. Desenvolupar els procediments i tècniques que son pròpies del lloc de treball, complimentant els registres corresponents a l’activitat desenvolupada i seguint els estàndards i normes de
qualitat que apliquen a l’activitat desenvolupada (ISO, NCF, NetCord, JACIE, CAT...).
2. Participar en la elaboració dels procediments i les tècniques de treball en relació a la seva experiència i coneixements.
3. Seguir el programa de formació, de capacitació i recapacitació establert.
4. En algunes ocasions, de manera puntual i també rotatòria, activitats de suport i control a les tasques d’altres companys:
o Organitzar el seu torn de treball acomplint els requeriments de qualitat i quantitat establerts pel seu responsable, coordinant-se amb el torn anterior i posterior.
o Capacitar el personal nou, i la recapacitació del personal ja existent.
o Promoure el treball en equip fomentant la bona relació entre les persones.
5. Producció de derivats cel·lulars per el seu ús clínic.
6. Control i manteniment dels equips propis del lloc de treball.
Àrea de Teràpies Avançades:
Totes les funcions de l’àrea de Progenitors i addicionalment:
7. Aïllament i cultiu de cèl·lules i la seva manipulació substancial segons els estàndards i normes de qualitat que apliquin per la fabricació de Medicaments de Teràpies Avançades.
Per totes les àrees de coneixement:
Complir amb les funcions que estableix el Manual de Prevenció i el Manual de Qualitat i Medi ambient.

Formació reglada
Cicle formatiu de grau superior en laboratori clínic i biomèdic o formació equivalent

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

Mèrits a valorar
Proves tècniques
Proves competencials i valoració de la formació i experiència (segons barems publicats)
Català nivell C
Oferim
Oferim un lloc de treball amb les següents característiques:
Lloc de treball: Oferta pública d'ocupació: ID1909 Tècnic laboratori de teràpies avançades (50001237) Oferta pública d'ocupació: ID1909 Tècnic laboratori de teràpies avançades
(50001237)
Centre de treball del Banc de Sang i Teixits ubicat a Barcelona
Detalls de jornada:
% Jornada: 100,00
Torn: Partit
Horari Específic: De 8 a 16:30 de dilluns a divendres ( amb flexibilitat horària segons les necessitat del 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
Teràpies Avançades:
Definicions
• Desenvolupament de medicaments de teràpia avançada
• Tractaments actuals en desenvolupament clínic i comercialitzats
• Estàndards farmacèutics i sales blanques
• Tipus de cèl·lules utilitzades al BST
2. Cèl·lules mare:
Definició
• Propietats
• Cèl·lules mare mesenquimals
• Desenvolupaments del BST amb cèl·lules mare mesenquimals per ús en teràpia cel·lular i enginyeria de teixits.
3. Limfòcits
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Definició
• Propietats
• Limfòcits virus-específics
3. Sistemes de Qualitat en el desenvolupament de teràpies avançades
• Normes de Correcta Fabricació
• Consentiment informat en la donació de cèl·lules i teixits
• Criteris de qualitat per a l’alliberament de productes de teràpia avançada
Fonts
Fitxers adjunts i:
https://www.bancsang.net/recerca/
https://www.aemps.gob.es/investigacionClinica/terapiasAvanzadas/home.htm
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/advanced-therapy-medicinal-products-overview
https://www.eurostemcell.org/landing/medicine-stem-cells

Inscripció

Les persones interessades han d'inscriure’s al portal de feina del BST a través del link següent:
https://career5.successfactors.eu/career?
career_company=C0007043804P&lang=ca_ES&company=C0007043804P&site=&loginFlowRequired=true&_s.crb=iBczVXPKqBipEsl4x1YEuwThHyw%3d

Termini de presentació

El termini de presentació serà ﬁns el 18 de desembre de 2019. Els currículums que arribin fora de termini no es ndran en compte.

Recorda revisar els següents documents abans de sol·licitar la vacant:
Bases generals per les convocatòries d'oferta pública
Trobaràs tots els documents en aquest enllaç

https://career5.successfactors.eu/xi/ui/rcmcommon/pages/jobReqPrintPreview.xhtml?drawButtons=true&jobID=1909&isExternal=true&isCareers=…

2/2

