
 
  
OFERTA DE TREBALL TÈCNIC SUPERIOR EN LABORATORI DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC 

DATA PUBLICACIÓ 15/10/2020 
DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL 
 

Constitució d’una borsa de treball per cobrir futures eventualitats de 
Tècnic de Laboratori per al Laboratori d’Anàlisis Clíniques 

CATEGORIA 
 

Tècnic Especialista en Laboratori (Segons conveni) 

DEPARTAMENT 
 

Laboratori d’Anàlisis Clíniques. 

LLOCS DE TREBALLS OFERTATS Depenent la necessitat del departament. 
 

TERMINIS 
 

• Presentació de sol·licituds 15/10/2020 fins al 14/11/2020. 

FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL  
DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES 

 Fer estudis analítics de mostres biològiques, seguint els 
protocols normalitzats de treball, aplicant les normes de 

qualitat, seguretat i mediambientals establertes, i valorant 
els resultats tècnics, perquè serveixin com a suport a la 
prevenció, al diagnòstic, al control de l'evolució i al 

tractament de la malaltia, així com a la investigació seguint 
els protocols establerts en la unitat assistencial. 

 Organitzar i gestionar al seu nivell l'àrea de treball, fent el 
control d'existències segons els procediments establerts. 

 Obtenir les mostres biològiques, segons protocol específic 
de la unitat, i distribuir-les en relació amb les demandes 
clíniques i/o analítiques, assegurant la seva conservació al 

llarg del procés. 

 Garantir la qualitat del procés, assegurant la traçabilitat, 
segons els protocols establerts. 

 Verificar el funcionament dels equips, aplicant 
procediments de qualitat i seguretat. 

 Condicionar la mostra per a la seva anàlisi, aplicant 
tècniques de processament preanalític i seguint els 

protocols de qualitat i seguretat establerts. 

 Avaluar la coherència i fiabilitat dels resultats obtinguts en 
les anàlisis, utilitzant aplicacions informàtiques. 

 Aplicar tècniques d'anàlisi genètica a mostres biològiques i 
cultius cel·lulars, segons els protocols establerts. 

 Fer determinacions analítiques de variables bioquímiques, 
seguint els protocols normalitzats de treball i complint les 
normes de qualitat. 

 Fer anàlisis microbiològiques en mostres biològiques i 
cultius, segons els protocols de seguretat i protecció 
ambiental. 

 Aplicar tècniques immunològiques, seleccionant 
procediments en funció de la determinació sol·licitada. 

 Dur a terme tècniques d'anàlisi hematològica, seguint els 
protocols establerts. 

 Assegurar el compliment de les normes i mesures de 
protecció ambiental i personal, identificant la normativa 

aplicable.   



 
 Organitzar i coordinar equips de treball i assegurar l'ús 

eficient dels recursos. 

REQUISITS IMPRESCINDIBLES: Fotocòpia de: 
• Titulació CFGS Tècnic/a de laboratori de Diagnòstic Clínic 

o equivalent.  
• DNI. 
• Currículum. 
 Nivell B de català o equivalent. Les que no acreditin aquest 

nivell tindran que realitzar una prova. 
 Les persones aspirants que no tinguin nacionalitat 

espanyola hauran de posseir els coneixement de llengua 
castellana de nivell superior. Als efecte d’exempció, les 
persones aspirants hauran d’acreditar alguna de les 
següents opcions: 
- haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat a 

Espanya. 
- certificat d’aptitud en espanyol per a estranger/a 

expedit per escola oficial d’idiomes 
- diploma espanyol (nivell superior) que estableix el Reial 

Decret 1137/2002, de 31 d’octubre o equivalent o 
certificació acadèmica que acrediti haver superat totes 
les proves dirigides a l’obtenció d’aquest. 

• Acreditar certificació de no haver estat condemnat, per 
sentencia ferma, per algun delicte contra la llibertat i 
indemnitat sexual. 

TIPUS DE CONTRACTE 
 

Temporal 

DURADA DEL CONTRACTE 
 

Depenent del lloc de treball a substituir 

JORNADA 
 

Completa / parcial 

HORARI 
 

MATI / TARDA / NIT 

RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL 
 

Segons conveni col·lectiu de treball dels hospital d’aguts, centres 
d’atenció primària centres sociosanitaris i centres de salut mental, 
concertats amb el Servei català de la salut. 
 

LLOC DE TREBALL 
 

Hospital Comarcal Amposta 

ESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT Els candidats hauran de superar cadascuna de les 2 proves per a 
poder continuar amb el procés de selecció. La no superació 
d'alguna de les 2 proves implica l'exclusió del candidat del procés 
de selecció. Així mateix, es valorarà el currículum i experiència 
laboral el llocs de treball similars dels candidats. Les proves que es 
realitzaran són les següents:  

• Realització d'un test psicotècnic, també eliminatori. Per 
tant, el candidat precisa un APTE per poder continuar a la 
següent fase. 

• Entrevista personal. (puntuació màxima: 10 punts). 
  
 
OBSERVACIONS: 

Els interessats hauran de presentar la documentació i sol·licitud a 
la Secretaria del Centre en horari de dilluns a divendres de 09:00 a 
13:00 al Carrer Jacint Verdaguer número 11-13 43870 Amposta. 
També poden enviar la documentació mitjançant correu ordinari. 

 


