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L’INSTITUT D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA (IAS), necessita contractar,  
 
 

UN/A TÈCNIC/A DE QUALITAT 
 

 

Oferta de feina: 
 
Ha de donar suport a la direcció i a la resta de personal pel que fa a la implantació i seguiment de la 

política de qualitat i seguretat dels usuaris.  

 

Requisits: 
 
Cicle Formatiu de Grau Superior (CGFS) de la branca de química, o de CFGS de Documentació i 

Administració Sanitàries, perfil professional de gestió de dades. 

 

Es valorarà: 
 
 Formació relacionada en qualitat i acreditació,  gestió processos i seguretat del pacient/usuari 

 Coneixements en ISO 9001 i model EFQM, en auditories de qualitat i ofimàtica (Word, Excel, Power 

Point i Access), nivell mig 

 Competències professionals: capacitat pel treball en equip, excel·lència i qualitat, capacitat pel 

pensament analític, comunicació eficaç i capacitat per la planificació i organització. 

 

Funcions:  
 
Donar suport a la direcció, coordinadors de qualitat i professionals per a portar a terme la 

implementació, desplegament i l’assoliment de les polítiques de qualitat, basades en el model 

d’acreditació d’atenció hospitalària de Catalunya.  

 

Col·laborar conjuntament amb el seu coordinador de qualitat en l’assoliment dels objectius dissenyats 

en política i objectius de Qualitat i Seguretat del Pacient de l’IAS d’acord amb els seus objectius 

institucionals, la seva missió i els seus valors.  

 

Impulsar, amb el suport de la Direcció, la implantació de les certificacions i les acreditacions ISO dels 

serveis de l’IAS i coordinar els sistemes de qualitat que la institució consideri necessaris en cada 

moment: sistema d’acreditació, EFQM, ISO, Lean,.. 

 

Planificar i coordinar amb els responsables, les reunions de seguiment i desplegament dels sistemes 

de gestió de qualitat, així com verificar el seguiment del grau de desplegament del Pla de qualitat i 

seguretat dels pacients.  
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Formar part de les unitats funcionals de seguretat del pacient i de les comissions de qualitat i 

seguretat dels pacients, donant el suport metodològic necessari. En col·laboració amb el seu 

responsable, ha de promoure les avaluacions internes i auditories de qualitat. 

 

Col·laborar en la coordinació, promoció i de suport metodològic a la revisió i l’actualització 

documental i en les activitats formatives proposades per la direcció, en temes de qualitat i seguretat 

dels pacients.  

 

Qualsevol altra funció anàloga a les anteriorment exposades o qualsevol de les pròpies de la 
seva categoria professional que el o la cap li assigni 
 
Les persones interessades poden enviar el seu cv a l’àrea de selecció del departament de recursos 
humans: rrhhseleccio@ias.cat o podeu trucar al 972/182571. 
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