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Nom del lloc de treball: Mobilitat interna: Facultatiu/va de Donació (Equips
Mòbils)

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

Garantir que el procés de la donació es realitza segons els protocols del BST

Responsabilitats i funcions principals
1. Dur a terme l’entrevista mèdica prèvia a la donació.
2. Informar i resoldre les consultes mèdiques dels donants.
3. Fer difusió de tots els tipus de donacions i col·laborar en la seva promoció. 
4. Formació i tutelatge al personal de nova incorporació.
5. Assistir mèdicament els donants amb complicacions o efectes adversos i dur a terme o supervisar el seguiment i registre d’Hemovigilància.
6. En el cas de Facultatius de Donació de Servei Hospitalari, informar els donants amb resultats patològics i, si s’escau, fer seguiment. Enviar informe o contactar amb els

metges responsables per informar-los de resultats patològics.
7. Donar suport i col·laborar amb promoció en campanyes de donació, xerrades, etc.
8. Complir amb les funcions que estableix el Manual de Prevenció, Qualitat i Medi ambient.

Requisits
Titulació Llicenciat en Medicina i Cirurgia.
Tenir una data d’an�guitat superior a nou mesos o nou mesos de prestació de serveis efec�va en el BST durant els úl�ms 2 anys. (En aquest cas, el candidat/a haurà de jus�ficar
aquesta situació adjuntant en el moment de la presentació de la candidatura un cer�ficat de serveis prestats, que podran sol·licitar a l’àrea d’administració de personal).

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

Oferim
Oferim un lloc de treball amb les següents característiques:

Lloc de treball: Mobilitat interna: Facultatiu/va de Donació (Equips Mòbils)  
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: Corre torn 
Horari Específic: treball per campanyes de donació (segons "planning")

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 01 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.

 
 

 
 


