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CONVOCATÒRIA JUNY 2022  

 

CLILAB Diagnòstics selecciona a 1 persona per al lloc de treball de Tècnic/a superior en Anatomia Patològica 

i Citodiagnòstic, per a cobertura temporal i data d’incorporació immediata.  

Característiques del lloc de treball: 

1- Tècnic/a superior en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic, jornada completa (jornada de matí o de 

tarda, rotativa de dilluns a diumenge). 

 

REQUISITS : 

Títol de Tècnic/a superior en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic. 

Experiència professional acreditada, mínima d’un any, com a tècnic/a d’Anatomia Patològica en un 

Laboratori d’Anatomia Patològica en l’àmbit hospitalari. 

 

ASPECTES QUE ES VALORARAN: 

1) Currículum vitae. 

2) Experiència professional com a tècnic/a d’ Anatomia Patològica de mes d’un any.  

3) Experiència professional com a tècnic/a d’ Anatomia Patològica al CLILAB Diagnòstics.  

4) Idoneïtat del perfil en relació al lloc de treball. Coneixement, polivalència i desenvolupament personal 

i professional dins del centre i l’àrea d’origen.  

 

La valoració la efectuarà: Cap de Servei, Coordinadora Tècnica General, Coordinador/a tècnica de centre i  

Direcció Tècnica.  
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PARTICIPACIÓ: 

Les persones interessades que compleixin els requisits esmentats poden presentar la seva 

sol·licitud, acompanyada d’un currículum vitae actualitzat, en el termini màxim de 6 dies des 

de la seva publicació, a l ’adreça de correu electrònic rrhh@cli.cat. A l’assumpte del correu cal 

especif icar la referència “TEMPORAL/22” juntament amb el nom i els cognoms. 

Les sol·licituds s’examinaran a partir de l’estudi del currículum i, un cop valorat aquest, les 

persones seleccionades podran ser convocades a una entrevista i/o prova en 48 hores, si 

s’escau. 

 

PROTECCIÓ DE DADES: 

Les dades personals que facilitin les persones aspirants seran tractades pel Consorci del Laboratori 

Intercomarcal amb la finalitat de gestionar els processos de selecció objecte de convocatòries i d’informar 

de futures ofertes laborals, tot passant a formar part del fitxer del Departament de RRHH del CLILAB 

DIAGNÒSTICS. 

Els /les candidates podran exercir el seus dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, reconeguts a la 

Llei orgànica 15/1999, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD), dirigint-se per escrit a la següent 

adreça electrònica: cli@cli.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


