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Nom del lloc de treball: Facultatiu Producció

 

 

Missió
Realitzar les funcions com a Responsable de Producció i donar suport d’Operacions dels processos del seu àmbit (teràpia cel·lular o teràpies avançades), així com vigilar el
bon funcionament del Magatzem de Medicaments, per a garantir que els productes elaborats compleixen els requeriments fixats per la normativa vigent i les directrius del BST.
Addicionalment, participar en la innovació i coordinar la recerca traslacional en el seu àmbit.

Responsabilitats i funcions principals
1.    Assegurar que la fabricació es fa d'acord amb les especificacions / instruccions pertinents, que es realitzen les qualificacions i el manteniment dels locals i equips
utilitzats en les operacions de producció, i que es fan les validacions adequades
2.    Assegurar que els registres de producció són avaluats i signats per una persona autoritzada.
3.    Mantenir el Sistema documental relacionat amb el seu àmbit actualitzat
4.    Verificar que les inspeccions dels productes són correctes i planificar i implementar accions correctores quan s’escaiguin.
5.    Coŀlaborar en les validacions adequades i garantir que els processos que es duen a terme estan adequadament validats.
6.    Verificar que matèries primeres, materials de partida, productes sanitaris, materials de condicionament, productes intermedis, productes a granel i productes
acabats acompleixen les especificacions d’ús Realitzar el control del compliment de les NCF al seu àmbit
7.    Assegurar i controlar les condicions d’emmagatzematge de materials i productes.
8.    Identificar i implantar amb els comandaments de la Direcció Assistencial les acciones correctores necessàries per corregir les desviacions del control de la producció
dels productes del seu àmbit
9.    Participar activament amb els projectes d’innovació del procés i Coordinar la recerca traslacional pròpia del seu àmbit
10.    En coordinació amb el responsable d’operacions:
o    Mantenir el lay out del laboratori per fer més eficaç i eficient l’elaboració dels productes
o    Planificar i programar les operacions per elaborar els productes biològics del seu àmbit, assegurant la seva execució amb eficiència i eficàcia optimitzant els recursos
materials i humans assignats
o    Organitzar el manteniment preventiu i correctiu, així com els calibratges dels aparells i de les instaŀlacions
o    Identificar i implantar amb el Director/a Tècnic/a les acciones de millora necessàries per incrementar l’eficiència de les operacions, controlant i analitzant les pèrdues
de producte en els processos.
11.    Complir amb les directrius del sistemes de gestió de Qualitat, Medi ambient i Prevenció.

Requisits
Llicenciatura en Ciències de la Salut o similar

Competències
Gestió del canvi i Innovació
Lideratge i Influència
Desenvolupament de l'equip
Planificació i organització
Orientació a resultats
Treball en equip
Gestió de conflictes
Gestió del coneixement
Vocació de Servei

Mèrits a valorar
Títol de Doctorat.
Experiència en el desenvolupament de MTA i/o tramitació regulatòria amb AEMPS per a Productes en Investigació de Teràpia Avançada i/o Biològics.
Experiència en bioreactors i/o mètodes de control de qualitat ceŀlular específics (ex: assajos de potència).
Autoria en publicacions científic-tècniques en revistes peer review relacionades amb els MTA.
Experiència en Immunologia ceŀlular i gènica i/o generació de vectors virals.

Oferim
Oferim un lloc de treball amb les següents característiques:
•    Lloc de treball: Facultatiu Producció  
•    Centre de treball del Banc de Sang i Teixits ubicat a Seu Central - Edifici Dr. Frederic Duran i Jordà
•    % Jornada: 100,00 
•    Torn: torn flexible 
•    Horari Específic: 8:00-17:00 9:00-18:00 
•    Durada del contracte: pendent de convocatòria
•    Retribució: segons normativa 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 17 de setembre de 2021. Els curriculums que arribin fora de termini no es tindran en compte.
Els candidats interessats hauran dádjuntar carta de presentació i currículum actualizat.
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