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Núm. de referència

Barcelona,Anunci convocatòria interna:

1 TITULAT/ADA SUPERIOR

DIRECCIÓ MÈDICA*

*

* De 08:00 a 16:00 h. (amb 1 hora per dinar) de dilluns a divendresHorari

DONOR CENTER

Mèrits específics:

- Experiència en llocs similar de l'àmbit del Transplantament

- Formació en atenció al pacient/client

- Formació en gestió i explotació de BBDD.

- Formació  del paquet Office (Word, Excel)

- Formació en control de qualitat

- Coneixement d'anglés nivell alt

 Es valoraran les competències associades a:

- Capacitat analítica

- Capacitat de treball en equip i habilitat per a les relacions personals i la comunicació verbal i escrita.

- Iniciativa i capacitat d'organització.

- Rigor en el maneig de les dades i capacitat de síntensis. Orientació als resultats.

- Adaptabilitat i tolerància a diferents contexts i funcions.

En aquest procés es realitzaran proves i/o entrevistes

MÈRITS. Es valorarà:

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia

REQUISITS:

37,5 h./Set

.

- Pertànyer al personal fix  o  suplents de l'HCB i/o empreses del grup.

- Grau/Llicenciatura universitària en Ciencies de la Salut

- Formació avançada en l'àmbit de la qualitat, processos o gestió hospitalària

En el Reglament del procés de convocatòries de selecció de llocs de treball de conveni general podeu 

consultar tota la informació referent als requisits, condicions i fases dels processsos de selecció interna. 

Aquest Reglament el teniu a la vostra disposició a la Intranet: àmbit Direcció per a les 

Persones/Processos de selecció/Convocatòries internes/Requisits generals. 

Previament és necessari 

accedir amb usuari i login

Titulat superior adscrit al Donor Center per donar suport tècnic en la garantia de qualitat del processos interns per tal de facilitar la millora de 

l'activitat i la recerca.

Principals funcions:

- 	Avaluació de l’activitat de donació dels diferents centres relativa a les taxes de mortalitat.

- Seguiment de la viabilitat dels diferents centres.

- Millora de l’eficiència dels diferents processos relatius a donació – extracció

- Avaluació conjunta dels procediments amb els responsables de la donació per tal de facilitar-ne millores.

- Suport en el redactat del plec de requeriments tècnics dels equips del Donor Center que s’han de concursar.

- 	Seguiment de treballs d'investigació


