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Nom del lloc de treball: Mobilitat interna: Facultatiu/va de Qualitat del Procés

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
Executar els processos i plans d’acció de la unitat de Qualitat i Medi Ambient en els processos assignats

Responsabilitats i funcions principals
- Verificar que cada lot ha sigut controlat segons els requeriments d'autorització de comercialització/assaig clínic, la legislació que regeix la fabricació i magatzematge de medicaments
(incloent les NCF i BPD) i les especificacions per�nents del producte.
- Par�cipar en l’elaboració i seguiment de la revisió del sistema.
- Ges�onar la documentació dels processos. Donar suport als processos per a la correcta actualització. Assegurar el correcte compliment dels procediments i tècniques aprovades.
- Detectar, comunicar i inves�gar les incidències i NC rela�ves als processos. Col·laborar en la inves�gació de les que afecten a diferents processos. Verificar les acciones immediates,
proposant totes les necessàries, tant immediates com correc�ves.
- Avaluar/Aprovar i tancar els CC menors que només afec�n a varis processos i col·laborar en el seguiment de les accions derivades i en CC majors.
- Par�cipar en l’elaboració i seguiment d’AR que afec�n al procés.
- CAPA/OM: Proposar i  col·laborar en el seguiment, avaluació i tancament de totes les accions derivades de: NC, auditories, CC, Reclamacions, AR, ...
- Realitzar i par�cipar en auditories internes, externes i de proveïdors per assegurar que es compleixen els estàndards de Qualitat requerits i que s’adopten les mesures correc�ves
necessàries.
- Assegurar que els proveïdors i els clients estan aprovats. Par�cipar en la validació de nous proveïdors. Realitzar el seguiment de totes les ac�vitats sots contractades que puguin afectar a la
qualitat dels productes i processos
- Par�cipar de la inves�gació de reclamacions, devolucions i re�rades de mercat que afec�n als processos.
- Elaborar els plans anuals de calibratge, qualificació, auditories internes i a proveïdors, assegurant el compliment, així com col·laborar en el Pla de Formació.
- Par�cipar en la formació relacionada amb la norma�va de qualitat inicial i con�nua del personal intern i extern. Verificar el comportament del personal en relació a les normes i
cer�ficacions vigents. Sensibilitzar en matèria de Qualitat i Medi Ambient.

Requisits
Llicenciatura en farmàcia o àrees relacionades amb les ciències o l’enginyeria de la salut

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
Nivell "C" de Català
Es valoraran coneixements tècnics i competencials
Experiència en el desenvolupament de les funcions a realitzar
Avaluable Màster o estudiant de Màster relacionat amb la qualitat a la indústria farmacèu�ca o amb les normes de correcta distribució
Avaluable experiència en indústria farmacèu�ca (especialment en normes de correcta fabricació)
Avaluable coneixements de fabricació de processos estèrils
Avaluable experiència en distribució de medicaments (coneixements de la norma�va "Buenas prác�cas de Distribución")
Nivell mig d'anglès

Oferim
Oferim un lloc de treball amb les següents característiques:

Lloc de treball: Mobilitat interna: Facultatiu/va de Qualitat del Procés  
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: L-V 8 a 17 

Retribució: segons normativa legal vigent

Procés de selecció
Comprovació de l’adequació al requisits especificats a la convocatòria.
Avaluació mèrits coneixements i proves competencials
Resolució i Comunicació

Termini de presentació
El termini de presentació serà fins el 06 d'abril de 2021. Els currículums que arribin fora de termini no es �ndran en compte.
Els candidats interessats hauran d'adjuntar carta de presentació i currículum actualitzat.
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