
 

 
 

 

 
FACULTATIU/VA BANC DE TEIXIT MUSCULOESQUELÈTIC 

 
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 diagnòstica i de desenvolupament de teràpies avançades. 
 
Oferta de treball:  
 
En dependència del/la responsable del Banc Teixits 
 
Missió: 
Planificar, coordinar i dirigir les activitats del banc de teixit musculoesquelètic d’acord amb la 
missió, visió i valors del BST, de forma que estiguin alineades amb els objectius definits pel Comitè 
de Direcció de Teixits, assegurant la seva execució amb eficiència i eficàcia tot coordinant els 
recursos materials i humans assignats, tant interns com externs. 
 
Funcions: 
- Realitzar el seguiment de l’activitat de donació i processament del banc de teixit 

musculoesquelètic. 
- Dissenyar i desenvolupar les metodologies d’obtenció de les dades dels indicadors d’eficiència 

i activitat a partir de les BBDD existents al banc. 
- Seguiment dels indicadors de donació, processament i distribució del banc segons planificació. 
- Manteniment i actualització dels procediments relacionats amb les activitats del banc.  
- Establir i mantenir relacions amb els clínics identificant oportunitats de millora, 

desenvolupament de nous productes i noves necessitats. 
- Realitzar la planificació anual de les oportunitats de millora en els processos i dels sistemes de 

seguiment. 
- Identificació, desenvolupament i seguiment dels diferents projectes de recerca relacionats amb 

el banc. 
 

 
Requisits: 
 
- Formació avaluable: Grau en ciències de la salut: Biologia Humana, 

Biologia Sanitaria, Biomedicina, Biotecnologia, Bioinformàtica, 
Ciencies Biomèdiques, Farmàcia, Medicina. 

- Idioma català i castellà parlat i escrit perfectament. 
- Coneixements d’ofimàtica a nivell mig-alt. 
- Experiència en les funcions descrites. 
- Competències: Vocació de servei, treball en equip, iniciativa i 

orientació a resultats, gestió del canvi i innovació, comunicació 
empàtica, rigor, planificació i coordinació, assertivitat i gestió de 
conflictes. 

 
Oferim: 
 
- Incorporació immediata a projecte estable 
- Jornada completa 1688 hores 
- Horari: de 8h a 17h  
- Ubicació: Barcelona 
 
Contcte: 
 
Ester Esmatjes: eesmatjes@bst.cat 
Ref: facultatiu/va banc de teixit musculoesquelètic. ID 289 
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