
 
  

OFERTA DE TREBALL TÈCNIC SUPERIOR EN LABORTORI DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC 
(CONTRACTACIÓ JOVES EN PRÀCTIQUES) 

DATA PUBLICACIÓ 09/02/2022 
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL 
 

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 2 

TERMINIS 
 

Presentació de sol·licituds 09/02/2021 fins al 17/02/2022 

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: • Menor de 30 anys 

• Inscrits com a demandats d’ocupació.  

• Última relació laboral amb aquesta empresa abans del 
22/11/2022 

• Titulació CFGS Tècnic/a de laboratori de Diagnòstic Clínic 
o equivalent (haver acabat els estudis en els darrers 3 
anys) 

• DNI. 

• Currículum. 
• Nivell B de català o equivalent. En cas que no es pugui 

acreditar es valorarà a l´entrevista.  

• 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 
 

12 mesos 

JORNADA 
 

Completa  

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 

DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT Els candidats hauran de superar l’entrevista personal per a 
poder continuar amb el procés de selecció. 



 
La no superació de l´entrevista  implica l'exclusió del candidat 
del procés de selecció 
 

PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ Els interessats hauran de presentar la documentació original 
i les fotocopies a la Secretaria de l’Hospital Comarcal 
d’Amposta al Carrer Jacint Verdaguer número 11-13 43870 
Amposta, en horari de dilluns a divendres de 09:00 a 13:00 
 

  

OBSERVACIONS No s’acceptarà cap candidatura que no presenti tota la 
documentació sol·licitada 
 
Acció vinculada a la Resolució EMT/214/2021, de 22 de 
desembre per la contractació en pràctiques de persones 
joves. 
Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei 

Públic d’Ocupació de Catalunya i finançada pel Fons Social 

Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la 

pandèmia COVID- 19 

 

 

  

 

     

 

 

 

                    


