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Nom del lloc de treball: Tècnic de Sistemes i Explotació

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'exceŀlència 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
Donar suport a l’assegurament de la disponibilitat dels Sistemes d’Informació i Comunicacions Corporatius.

Responsabilitats i funcions principals
�. Suport a les incidències que afectin a les plataformes tecnològiques dels Sistemes d’Informació i comunicacions Corporatius.
�. Interaccionar amb l’equip de Suport a l’Usuari en la resolució d’incidències i desplegament de nous entorns.
�. Desplegar i posar en producció les tasques definides en el model de manteniment correctiu i evolutiu de la plataforma tecnològica dels sistemes d’informació i

comunicacions del BST.
�. Donar suport als usuaris interns de l’Organització  en els àmbits de la seva àrea de coneixement, en la resolució d’incidències.
�. Col·laborar en la confecció de plecs relacionats amb l’  àrea de sistemes i suport al usuari.
�. Complir amb les funcions que estableix el Manual de Prevenció, Qualitat i Medi ambient.

Requisits
Enginyeria tècnica en informà�ca o formació equivalent
Experiència mínima de 4 anys en el desenvolupament de les funcions a realitzar

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

Mèrits a valorar
Nivell C de català
Es valoraran coneixements tècnics i competencials

 
 

Oferim
Oferim un lloc de treball amb les següents característiques:

Lloc de treball: Tècnic de Sistemes i Explotació  
Centre de treball del Banc de Sang i Teixits ubicat a Seu Central - Edifici Dr. Frederic Duran i Jordà
Detalls de jornada:

% Jornada: 100,00 
Torn: Partit 
Horari Específic: de 8:00 a 17:00

Retribució: segons normativa legal vigent

Procés de selecció
Comprovació de l'adequació als requisits especificats a la convocatòria
Avaluació mèrits, coneixements i proves competencials
Resolució i comunicació
 

 
 
 
 

 

 
 


