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Nom del lloc de treball: Oferta pública d'ocupació ID 7019: Tècnic GS
Coordinador Qualitat (50021403)

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
Coordinar totes les activitats relacionades amb el Sistema de Gestió de la Qualitat ISO 9001 i les directives de Teixits i Cèl·lules

Responsabilitats i funcions principals
1. Revisar el sistema de qualitat, realitzant el seguiment dels plans de qualitat i coordinant la planificació, l’execució i el suport a les auditories internes i externes.
2. Seguiment dels objectius del sistema de qualitat, establint i monitoritzant els indicador d’activitat i d’eficàcia.
3. Dur a terme el manteniment del sistema documental del sistemes de gestió (ISO 9000 i GMP).
4. Gestió del sistema CAPA: revisió de les incidències i desviacions significatives / no conformitats i la seva investigació, així com de les accions correctores i preventives

adoptades.
5. Fer la identificació e implementació d’accions de millora.
6. Fer l’avaluació i control de proveïdors i establiment d’acords de qualitat amb tercers.
7. Realitzar l’elaboració i seguiment del pla de formació de tot el personal del Banc de Teixits.
8. Realitzar i fer seguiment de Pla de Qualitat comú amb la resta de processos del Banc de sang i Teixits (BST).
9. Realitzar la planificació i seguiment del pla mestre de validacions d’equips i processos.

10. Fer la planificació i seguiment del Pla de control microbiològic ambiental (CMA) de les Sales Blanques.
11. Complir amb les funcions que estableix el Manual de Prevenció, Qualitat i Medi ambient.

Formació reglada
Llicenciatura o Grau 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
Gestió del canvi i Innovació
Rigor, Planificació i Coordinació
Comunicació Empàtica
Visió Global
Assertivitat i Gestió Conflictes
Impulsor del Coneixement

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

 

Oferim
Oferim un lloc de treball amb les següents característiques:

Lloc de treball: Oferta pública d'ocupació ID 7019: Tècnic GS Coordinador Qualitat (50021403) Oferta pública d'ocupació ID 7019: Tècnic GS Coordinador Qualitat
(50021403) 
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 

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.
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Temari
Normativa Teixits i cèl·lules; RD-Llei 9_2014  de 4 de juliol
Normativa EU Good Manufacturing Practices
Normativa ISO 9001
Bones  Pràctiques descrites en la Guia ‘Guide to the quality and safety  of tissues and cells’ del Consejo d'Europa
Bones Práctiques descrites en la Guía ‘EuroGTPII Guide: Good Practices for evaluating quality, safety and efficacy of novel tissue and cellular therapies and products’

Les 5 referències són accessible via web
 
 

Termini de presentació
El termini de presentació serà fins el 23 de febrer el 2021. Els currículums que arribin fora de termini no 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.
 

 
 
 
 

 
 


