Convocatòria per la selecció d’un facultatiu/va especialista en Anàlisis
Clíniques
Vigència de l’oferta: Fins al 25 de març de 2020
Codi de la convocatòria: 05/2020
Centre de treball: Laboratori d’urgències de l’Hospital del Mar
Localitat: Barcelona
1. Requisits:
• Títol d’Especialista en Anàlisis Clíniques
• Coneixements en les tres àrees del laboratori:
o Hematologia: lectura i interpretació de fórmules sanguínies;
o Bioquímica: principis tècnics
o Microbiologia: lectura i interpretació de tincions de Gram i Ziehl
• Capacitat de treball en equip.
2. Altres mèrits a valorar:
• Experiència en l’àrea d’urgències.
3. Funcions principals del lloc:
• Validació de resultats de l’àrea de rutina i de proves especials.
• Gestió de controls interns i externs de qualitat.
• Coneixement del fonament tècnic i funcionament dels equips.
• Implicació amb els Clínics de l’Hospital.
4. Característiques del lloc:
• Grup professional / categoria: Llicenciat.
• Centre de treball: Laboratori d’urgències de l’Hospital del Mar
• Jornada efectiva: 40 hores/setmana.
• Retribució: Les establertes en el Conveni Col·lectiu que està adscrit l’LRC.
• Horari: torn de nit.
• Durada del contracte: un any amb possibilitat de pròrroga.
• Inici del contracte: incorporació immediata.
5. Presentació de sol·licituds:
Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, hauran d’adreçar-se a
l’apartat del nostre web: www.lrc.cat “Treballa amb nosaltres” i enviar Currículum Vitae a l’adreça
de correu seleccioprofessionals@lrc.cat . Imprescindible posar com a assumpte de l’ e-mail el
codi de la convocatòria.
6. Condicions del procés selectiu:
El procés selectiu consistirà en:
•
•

Entrevista personal, que versarà sobre el perfil competencial i contingut del lloc
objecte de la convocatòria.
Valoració de l’experiència.
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Tribunal qualificador:
•

•

•

El tribunal qualificador es compon de: la Direcció de Gestió de Persones (Presidenta)
i Direcció Tècnica i d’Operacions (Vocal) i el Cap de Servei del laboratori de l’Hospital
del Mar (Vocal) . El/la Secretari/a del Tribunal serà la persona designada, si s’escau,
en cada cas per la Direcció de la Gestió de Persones.
El Tribunal es reserva la potestat de sol·licitar a les persones aspirants quantes
explicacions i acreditacions documentals originals consideri oportunes sense
perjudici que els òrgans de contractació tornin a sol·licitar els esmentats originals en
el moment de la contractació a la persona seleccionada.
El Tribunal qualificador resoldrà els dubtes que es presentin i prendrà els acords
necessaris per al correcte desenvolupament de la convocatòria, reunint-se les
vegades que sigui necessari a judici del President/a o quan sigui sol·licitat per una
tercera part dels seus membres.

En tot moment el Comitè d’Empresa estarà informat del procés.

Direcció de Gestió de Persones

El Prat de Llobregat, 10 de març de 2020
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