UNITAT
DEP. JERARQUICA
Nº places
Subordinats
Torn
Dedicació
Títol
Data de creació:
Data de revisió:

Laboratori
Cap de servei de laboratori
1
Totalitat del personal de laboratori en absència del
cap de servei
Jornada partida
1
Facultatiu adjunt de laboratori
13/12/2017
17/09/2020

MISSIÓ
Treball com a facultatiu especialista de laboratori. En base a l’estratègia
institucional, els procediments i circuits establerts, en línia amb la naturalesa
transfronterera del centre de treball, i sota les directrius del Cap de Servei,
emanades de la Direcció Mèdica i d’acord amb les disposicions legals vigents en
cada moment.
FUNCIONS
1. Assumpció de les tasques pròpies de facultatiu especialista en un servei de
laboratori. Tant pel que fa referència a les tècniques practicades en el propi
laboratori o laboratoris externs, en col·laboració amb el banc de sang i teixits,
o qualsevol altre centre de salut que, sigui o esdevingui, col·laborador de
l’Hospital de Cerdanya.
2. Funció 2. Supervisió del treball de tècnic de laboratori com a facultatiu adjunt.
3. Funció 3. Gestió d’estoc i material. Col·laboració en la gestió d’estocs,
controls de consums i comandes, d’acord amb els procediments establerts.
4. Funció 4. Qualitat i Seguretat
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Treball en base als procediments de qualitat i seguretat establerts en
el laboratori.
Participació en les comissions i grups de treball pluridisciplinaris
adscrits.
Acompliment del pla de formació establert.
Vetllar per l’acompliment dels indicadors propis del servei de laboratori,
també aquells que siguin inherents a qualsevol tipus d’acreditació,
compreses les DPO i entrevistes d’avaluació anuals.

5. Funció 5. Medi Ambient: Col·laborar en la creació i vetllar per l’assoliment
dels plans de gestió de residus, així com en qualsevol estratègia medioambiental de la institució.

7. Funció 6. Qualsevol altra tasca que el cap de servei li pugui encomanar per
raó de la seva titulació i dedicació.

PERFIL PROFESSIONAL
1. Coneixements Bàsics
1.1. Titulació superior en Biologia, Medicina, Bioquímica, Farmàcia o Química.
1.2. Especialitat en Bioquímica, Anàlisis Clíniques, Microbiologia, Hematologia
o Immunologia.
1.3. Competència lingüística: espanyol, català i francès (desitjable: nivell B)
1.4. Domini en la gestió de la documentació del i pel pacient.
2. Altres coneixements
2.1. Anàlisi i síntesi de la informació
2.2. Eines ofimàtiques nivell usuari
2.3. Altres llengües, com l’anglès
2.4. Domini en l’ús de Modulab, SAP i altres necessaris pel desenvolupament
de les seves funcions.

3. Experiència
3.1 Experiència de treball en laboratori.
4. Perfil competencial
4.1. Aptituds.
4.1.1. Proactivitat
4.1.2. Autonomia i iniciativa personal
4.1.3. Compromís ètic
4.1.4. Domini idiomàtic català i/o castellà; i francès
4.1.5. Intel·ligència emocional
4.1.6. Apreciació de la diversitat i la multiculturalitat
4.2. Habilitats.
4.2.1. Treball en equip
4.2.2. Escolta activa
4.2.3. Capacitat analítica
4.2.4. Capacitat d’influència
4.2.5. Lideratge
4.3. Competències professionals

4.3.1. Planificació del treball propi
4.3.2. Capacitat per a detectar necessitats de material i equipaments
4.3.3. Coneixement de la cartera de serveis del laboratori i coneixement
bàsic de la cartera de serveis de l’hospital.
4.3.4. Ús eficient i racional dels recursos posats a disposició.
4.3.5. Col·laboració en els treballs d’auditoria i acreditació.
4.3.6. Compliment dels estàndards de qualitat i seguretat així com, dels
procediments establerts.

