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Nom del lloc de treball: Tècnic Especialista en Programació de Sales Blanques

 
 

Missió
Controlar, gestionar, projectar i integrar sistemes associats a entorns de control d’instal·lacions automatitzades i àrees classificades.

Responsabilitats i funcions principals
1. Mantenir i desenvolupar els sistemes automa�tzats del BST.
2. Controlar i monitoritzar els sistemes associats al control de sales blanques existents al BST.
3. Proposar, projectar i desenvolupar millores associades al seu àmbit d’actuació.
4. Controlar i ges�onar el manteniment preven�u/predic�u, correc�u/cura�u i tècnic-legal (norma�u) de les instal·lacions associades al seu àmbit.
5. Actuar sobre les instal·lacions indicades, existents o de nova creació, segons els protocols i procediments existents a l’àrea.
6. Iden�ficar, analitzar, diagnos�car i, si escau, reparar avaries i incidències en instal·lacions i sistemes associats al seu àmbit.
7. Garan�r el compliment de les norma�ves tècnic legals en temps i forma.
8. Supervisió dels diferents sistemes de control d’instal·lacions del seu àmbit dintre del BST, per tal de millorar les eficiències i controlar adequadament els entorns i

productes.
9. Supervisió d'alarmes i desviacions a través dels sistemes de control i seguiment, aplicant solució a les incidències i documentant-les.

10. Fer ús i seguiment de les eines, sistemes i programes existents a l’àrea per a ges�ó i control dels sistemes dintre de l’àmbit d’actuació.
11. Donar suport a l’àrea d’Obres i Infraestructures en instal·lacions associades a l’àmbit d’actuació.

Requisits
Cicle formatiu de grau superior o formació professional equivalent en l’àmbit del lloc de treball (CFGS en Electricitat o CFGS en Programació de la Producció)

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
Experiència contrastada en programació de PLC i sistemes SCADA.
Coneixements en integració de sistemes d’automatització.
Coneixements bàsics d’ofimàtica (paquet office)
Avaluable experiència en sales blanques.
Avaluable experiència en sistemes de climatització i recompte de partícules.
Es valoraran coneixements tècnics i competencials.
Experiència en el desenvolupament de les funcions a realitzar.
Nivell "C" de Català.
Carnet de conduïr

Oferim
Oferim un lloc de treball amb les següents característiques:

Lloc de treball: Mobilitat interna: Tècnic Programador de control de sales blanques i sistemes d'automatització  
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: 8:00 a 17:00 (amb flexibilitat per atendre necessitats de serveis i guàrdies)

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

Inscripcions
Les persones interessades hauran d'enviar �tulació requerida, carta de presentació i currículum actualitzat a seleccio@bst.cat especificant la REF. ID 10036 Tècnic Especialista en
Programació de Sales Blanques

 
 
 

 
 


