Referència: 18_25_BIT

El Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí
per l’àmbit de genètica i patologia molecular
del Servei de Laboratori
OFERTA:
LLOC DE TREBALL:
·

1 TÈCNIC/TÈCNICA DE GRAU SUPERIOR (BIOINFORMÀTIC/A)
GRUP PROFESSIONAL 4.- PERSONAL ASSISTENCIAL TITULAT DE GRAU SUPERIOR (AS-TGS)

REQUISITS:
·
·
·

Títol de llicenciatura/grau en Ciències de la Salut o Biociències.
Màster en bioinformàtica o experiència professional acreditada de dos anys en bioinformàtica.
Títol d’anglès (Nivell C).

ES VALORARÀ:
·
·
·
·
·

Curriculum vitae.
Experiència professional en l’anàlisi i interpretació de dades de seqüenciació massiva (NGS).
Formació específica i continuada en relació a les funcions pròpies del lloc de treball.
Publicacions d’impacte en els darrers cinc anys.
Capacitat de treball en equip i de comunicació.

S’OFEREIX:

Incorporació immediata a l’equip de treball corresponent del consorci Corporació Sanitària
Parc Taulí, entitat amb un hospital universitari i amplia experiència docent i de formació
continuada especialitzada.
Contracte d’interí per ocupar plaça vacant, amb jornada completa i les condicions laborals
establertes d’acord amb el conveni d’aplicació al centre.
DOCUMENTACIÓ I TERMINI DE PRESENTACIÓ:

Els interessats hauran d’adreçar el seu currículum en format PDF i adjuntar, com a
documents addicionals, els títols requerits a l’enllaç següent: http://bit.ly/2FjDOcS
Data de termini: 21 de maig de 2018
Per a consultes en relació aquesta convocatòria us podeu adreçar a selecciodp@tauli.cat,
indicant el número de referència.
Sabadell, 27 d’abril de 2018
Codi: U879

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les seves dades seran incorporades al
fitxer de Recursos Humans de l’Entitat, amb l’únic fi de ser utilitzades en el present procés de selecció. En qualsevol moment podreu exercir els drets
que us reconeix la mateixa llei, d’accés rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant una comunicació escrita i signada adjuntant fotocopia del DNI o
document equivalent dirigit al consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, Parc Taulí, núm. 1 de Sabadell.La participació en el procés de selecció comporta
l’autorització a que les persones avaluadores puguin conèixer els resultats de les proves psicomètriques que, en el seu cas, es puguin realitzar, sempre
en el marc de la normativa de la llei Orgànica de Protecció de dades i en el seu moment del Reglament Europeu.

