
TÈCNIC DE PRODUCCIÓ (REF.: Prod_2020) 

 

Posició: Tècnic de Producció, en Laboratori de Fabricació de Reactius de Diagnòstic  

Resum de la posició  

Sota la direcció del supervisor immediat (coordinador), el candidat que ocupi la posició 

lliure participarà en processos de fabricació seguint els estàndards de qualitat (GMP), 

seguretat i normes establertes. Realitzarà un varietat de rutines i tasques especialitzades 

relacionades en major part en fabricació de reactius de diagnòstic i la preparació dels 

materials i equips necessaris. També serà responsable de realitzar diversos tests, 

recopilació de dades i omplerta dels registres corresponents de producció. Finalment 

també realitzarà tasques de manteniment rutinari d’equipament i de laboratoris quan sigui 

necessari.  

Responsabilitats principals 

- Fabricació de reactius de diagnòstic. 

- Seguir protocols per la realització de tests especialitzats. 

- Preparar i operar equipaments de laboratori generals i especialitzats. 

- Compilar dades de producció, realitzar càlculs i complimentar els registres de 

manufactura corresponents. 

- Col·laborar pel manteniment de la funcionalitat i dels stocks dels laboratoris. 

- Mantenir una àrea de treball neta i ordenada en concordança amb els 

requeriments de bones pràctiques de laboratori i amb els protocols de treball. 

- Seguir estrictament els procediments de producció, qualitat, seguretat i 

ambientals, així com col·laborar amb la transferència o implementació de nous 

processos o sistemes. 

 

                               Aptituds necessàries 

- Capacitat d’aprenentatge. 

- Precisió. 

- Flexibilitat i mentalitat oberta 

- Treball en equip 

- Atenció al detall 

- Pro-activitat. 

Formació i coneixements necessaris 

- Cicle formatiu Superior, FPII o similar en un cap científic o sanitari. (abstenir-se 

llicenciats o amb estudis superiors) 

- Familiaritat amb software basic (Excel, Word, SAP). 

- Coneixement bàsic d’anglès (lectura). 

Experiència i coneixements valorats 

- Experiència en treball de laboratori, altament valorada. 

- Experiència de treball en entorns GMP altament valorada. 

- Coneixement d’autoanalitzadors de diagnòstic clínic, altament valorats. 

 

Les persones interessades hauran d’adreçar el seu CV a: lab.tech.prod@gmail.com 

 posant el número de referència Prod_2020 a l’assumpte. 
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