Nom del lloc de treball: Biotecnòleg/oga, Biòleg/oga - Gestió projectes
TIC laboratoris

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
Implementar els projectes TIC vinculats a la seva àrea de responsabilitat.

Responsabilitats i funcions principals

1. Gestionar els projectes de SI que li siguin assignats, planificant la relació de tasques del projecte d’acord amb el client intern.
2. Identificar i gestionar els riscos dels projecte, proposant per avançat mesures per reduir-los i alternatives d’execució
3. Gestionar els requeriments funcionals d’alt nivell amb el client intern, assegurant que queden coberts en el desplegament del projecte. Ser el referent del
coneixement dels processos i configuració de les aplicacions corporatives.
4. Establir les relacions de treball entre els diferents departaments i Sistemes.
5. Re-enginyeria de processos: implantació de nous processos de treball a l’àrea TIC i departaments implicats.
6. Acompanyar en la relació amb els proveïdors.
7. Assessorar en procediments de treball i la gestió del canvi.
8. Definir i mantenir els quadre de comandament dels projectes.
9. Suport a la Direcció de SI.
10. Complir amb les funcions que estableix el Manual de Prevenció, Qualitat i Medi ambient.

Requisits
Grau en Biotecnologia, Grau en Biologia o formació o experiència equivalent.

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 en el sector sanitari
Coneixement en configuració i manteniment informàtic d'un sistema de laboratori (SIL) preferiblement Modulab
Experiència demostrable en integracions entre el SIL i els analitzadors corresponents
Experiència demostrable en gestió de projectes TIC de laboratori

Oferim
Oferim un lloc de treball amb les següents característiques:
Lloc de treball: Tècnic Gestió de projectes TIC
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: de dilluns a dijous de 8h a 17h i divendres de 8h a 15h

Procés de selecció

Comprovació de l'adequació als requisits especificats a la convocatòria
Avaluació mèrits, coneixements i proves competencials
Resolució i comunicació

Inscripció de candidats
Els candidats interessats hauran d'enviar carta de presentació i currículum actualizat a seleccio@bst.cat

