
Nom del lloc de treball: Mobilitat interna: TEL Teràpia ceŀlular

 

 

Missió
Fer la recepció dels diferents tipus de productes amb cèŀlules terapèutiques, així com de la seva elaboració, etiquetatge, processament, i emmagatzematge. Tanmateix,
participar en el lliurament dels productes de teràpia ceŀlular a les unitats clíniques/centres BST.

Responsabilitats i funcions principals
Es pot estar adscrit tant a l’àrea de progenitors com a l’àrea de teràpia avançada. A cada un d’aquests àmbits es requerirà: 
 
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, i altres si s’escau.
 
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 ceŀlulars per el seu ús clíni segons SOP validats
 
6.    Control i manteniment dels equips propis del lloc de treball.
 
7.    Participació activa en validacions (procés i redacció de documents)
 
8.    Complir amb les funcions que estableix el Manual de Prevenció i el Manual de Qualitat i Medi ambient.

A l’àrea de teràpies avançades es requereix, sistemes de producció ceŀlular asèptics per aïllar i cultivar Medicaments de Teràpia Avançada. I,.coŀlaboració amb I+D per
traspàs i adaptació de nous processos/projectes a NCF's

  

Requisits
Cicle formatiu de grau superior de Tècnic Especialista Sanitari o formació professional equivalent en l’àmbit del lloc de treball.( Laboratori).
Tenir una antiguitat superior a nou mesos o nou mesos de prestació efectiva en el BST durant els últims dos anys.

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

Mèrits a valorar
Nivell "C" de català
Es valoraran coneixements tècnics i competencials
Experiència en el desenvolupament de les funcions a realitzar

Oferim
Oferim un lloc de treball amb les següents característiques:

Lloc de treball: Mobilitat interna: TEL Teràpia ceŀlular  (àrea multicomponents SCU)
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: Torn flexible 
Horari Específic: FLEXIBLE 
Rotació específica de caps de setmana: N/A 
Freqüència de rotació: N/A 

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

Termini de presentació
El termini de presentació serà fins el 27 de gener de 2022. Els currículums que arribin fora de termini no es tindran en compte.
Els candidats interessats hauran d'adjuntar carta de presentació i currículum actualitzat.

 
 
 

 



 
 


