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Procés de selecció: 
1 Facultatiu amb experiència i formació en Gestió  

 
(només estudis de Grau en Biologia, Biomedicina, Biotecnologia o 

Farmàcia) 
 

Descripció: 

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. 

     

En Dependència Jeràrquica del/ de la Cap Assistencial del Banc de Teixits 

Funcions: 

- Seguiment de l'activitat de donació i processament de teixits i interlocutor amb el 

departament de Control de Gestió. 

- Seguiment dels donants 

- Disseny i desenvolupament de 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 segons 

planificació  

- Avaluació de procediments 

- Millora d'eficiència 

- Planificació anual: Oportunitats millora en els processos i sistemes de seguiment 

Requisits mínims: 

- Estudis finalitzats de llicenciatura o Grau en Biologia, Biomedicina, Biotecnologia o 

Farmàcia 

- Formació en Gestió Sanitària (Màster, Postgrau) 

- Experiència en Gestió Sanitària mínim 2 anys 

- Experiència en Gestió i Explotació de BBDD, Informàtica i Bioestadística, 

aplicacions de Gestió de laboratoris, ... 

- Avaluable Anglès nivell “Advanced” 

- Vocació servei, treball en equip, iniciativa i orientació a resultats, gestió del canvi i 

innovació, comunicació empàtica, rigor planificació i coordinació, impulsor del 

coneixement i assertivitat i gestió de conflictes. 
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S’ofereix: 

 
Jornada completa 

 Contracte inicial de 6 mesos prorrogables, amb possibilitat de continuïtat 
Ubicació: Banc de Sang i Teixits (Passeig Taulat, 116, 08005 Barcelona)  

Retribució: segons normativa vigent, més retribució variable lligada a objectius  

 Incorporació: Immediata 

 

 

 

Interessats:  enviar currículum actualitzat i carta de motivacions per la vacant a 

selecció@bst.cat , indicant la referència FAC.BT.01-2018. 

 

Direcció de Persones i Valors                           Barcelona, 01 de març de 2018 
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