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COBERTURA D’1 LLOC DE TREBALL DE 

COORDINADOR/A TÈCNIC/A D’ANATOMIA PATOLÒGICA 

Ref. BET/0119 
 

Característiques del lloc de treball 

- Centre: Centres del Consorci Sanitari Integral (principalment a l’Hospital General de 

l’Hospitalet). 

- Jornada: 1654 hores/anuals. 

- Horari: De dilluns a dijous de 07:40 a 16:00h amb 45 minuts de descans i divendres de 7:40 a 

15:00h. 

- Contracte: Temporal. 

Requisits del lloc de treball 

Titulació 

- Cicle Formatiu de Grau Superior de Tècnic/a en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic  i/o 

equivalent en anteriors sistemes educatius. 

Experiència 

Preferentment, experiència mínima de 5 anys com a Tècnic/a d’Anatomia Patològica i 

Citodiagnòstic i 2 anys com a Coordinador/a Tècnic/a d’Anatomia Patològica.  

Idiomes 

Català: Nivell C. Els ocupants del lloc que no compleixin aquest requisit, hauran de 

comprometre’s a assolir el nivell requerit en el perfil. 

Competències 

Creació de xarxes de treball, Lideratge i direcció i gestió del canvi, Orientació i planificació 

estratègica, Orientació a la qualitat, Comunicació i negociació, Presa de decisions, Gestió de 

conflictes, Desenvolupament de persones i delegació/apoderament. 
 

Es valorarà pel lloc de treball 
 

- Experiència i coneixements en totes les seccions o àrees del laboratori d’Anatomia 

Patològica: autòpsies, recepció dels diferents tipus de mostres, inclusió, processament 

de mostres, confecció i tall de blocs, tincions, histoquímiques i immunohistoquímiques, 

seguiment de la traçabilitat de les mostres, resolució d’incidències, ... 

- Experiència en gestió de: confecció de protocols, procediments i concursos públics, 

organització i distribució de les tasques diàries i del personal al seu càrrec, compres, 

detecció de noves necessitats, implantació de noves tècniques o aparells. 

- Formació tècnica relacionada amb el lloc de treball: patologia molecular, citologia, ... 

- Formació en el desenvolupament de competències personals relacionades amb el lloc 

de treball: lideratge i gestió d’equips, comunicació, organització i planificació, resolució 

de conflictes, ... 

- Formació complementària relacionada amb el lloc de treball: Prevenció de riscos 

laborals (Equips de Primera Intervenció, pantalles de visualització de dades, risc biològic, 

risc químic, gestió de residus,...). 

- Coneixements d’anglès mèdic. 

- Coneixements d’ofimàtica, especialment en programes específics del servei 

d’Anatomia Patològica. 
 

Procediment de selecció 

En una entrevista personal es valorarà l’adequació dels candidats/ates a les característiques 

del lloc de treball, en funció del currículum i competències requerides. 

Sol·licituds 

Les persones interessades hauran de presentar un currículum vitae a la següent adreça de 

correu electrònic: seleccio@sanitatintegral.org, indicant a l’assumpte la referència: BET/0119 i el 

mitjà on han vist l’anunci. 
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