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Nom del lloc de treball: TÈCNIC SUPERIOR DE SUPORT A LA INVESTIGACIÓ

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 el projecte d’investigació principal i donar suport als diferents projectes de recerca del banc de teixits. El departament d’I+D+i del banc de teixits s’enfoca en el desenvolupament de
nous productes d’origen humà amb aplicabilitat clínica. Les línies d’investigació de grup comprenen des del desenvolupament de teixit viu, descel•lularitzat, rececel•lularitzat, o bé customitzat
per bioimpressió

Responsabilitats i funcions principals
1. Executar el projecte d'investigació pel qual se’l contracta: disseny experimental, desenvolupament experimental, anàlisi de dades, redacció d'informes tècnics i creació de

presentacions.
2. Revisar literatura científica i tècnica relacionada amb el projecte.
3. Informar als supervisors del progrés de el projecte.
4. Participació en les tasques relacionades amb el funcionament correcte del laboratori.
5. Col·laboració transversal amb altres investigadors en totes les tasques necessàries per a l'assoliment dels objectius de l'empresa.
6. Redacció d'articles científics.
7. Complir amb els Funcions que estableix el Manual d'Prevenció, (M-RH-301), Qualitat i Medi ambient (C-SQ-001-008).

Formació reglada
Grau en biotecnologia, biologia, bioquímica, biomedicina, química o similar.
A valorar màster universitari

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

Mèrits a valorar
Avaluable experipència com a Tècnic d'Inves�gació
Anglès nivell avançat oral iescrit
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: TÈCNIC SUPERIOR DE SUPORT A LA INVESTIGACIÓ 
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: 8.00h-17.00h 

Durada del contracte: 19 mesos

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 09 de juny de 2021. Els currículums que arribin fora de termini no es �ndran en compte.
Els candidats interessats hauran d'enviar carta de presentació i currículum actualitzat a mgleiva@bst.cat

 
 

 
 


