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Procés de selecció: 
1 Facultatiu de Donació, per a Equips Mòbils Barcelona  

 
(Llicenciat en Medicina i Cirurgia) 

 

Descripció: 

El Banc de Sang i Teixits és l'empresa pública del Departament de Salut de la 

Generalitat de Catalunya que té com a missió garantir l'abastament i el bon ús de 

sang i teixits a Catalunya, essent el centre de referència en immunologia 

diagnostica i de desenvolupament de teràpies avançades. 

     

En Dependència Jeràrquica de la Cap d’Àrea assistencial de Donació de Components 

Sanguinis 

Funcions: 

 Garantir que el procés de la donació es realitza segons els protocols del BST. 

 Dur a terme l’entrevista mèdica prèvia a la donació. 

 Informar i resoldre les consultes mèdiques dels donants. 

 Donar suport i col·laborar amb promoció en campanyes de donació, 

xerrades, etc. Complir amb les funcions que estableix el Manual de 

Prevenció, (M-RH-301), Qualitat i Medi ambient (C-SQ-001-008) 

Requisits mínims: 

- Estudis finalitzats de llicenciatura o Grau en Medicina i Cirurgia. 

- Flexibilitat per adaptar-se als horaris de les campanyes de donació i per treballar 

festius. 

- Disponibilitat per treballar dintre de la província de Barcelona 

- Vocació servei, treball en equip, iniciativa i orientació a resultats, gestió del canvi i 

innovació, comunicació empàtica, rigor planificació i coordinació, impulsor del 

coneixement i assertivitat i gestió de conflictes. 

S’ofereix: 

Jornada de 1000 hores 

 Contracte de 6 mesos, amb possibilitat de continuïtat 

Retribució: segons normativa vigent, més retribució variable lligada a objectius  

 Incorporació: Immediata 
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Interessats:  enviar currículum actualitzat i carta de motivacions per la vacant a 

seleccio@bst.cat , indicant la referència FAC.EM.01-2018. 

 

Direcció de Persones i Valors                           Barcelona, 23 de novembre de 2018 
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