CONVOCATÒRIA DE TREBALL TEMPORAL

FACULTATIUS/IVES ADJUNTS/ES SERVEI D’URGÈNCIES
Ref.: BET/2420
Centre: Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi i Hospital General de l’Hospitalet. Consorci Sanitari
Integral.
Servei: Urgències.
Nombre de vacants: 6
Jornada/Horari : Jornada a convenir de caràcter irregular per a l'atenció continuada.
Contracte: Temporal de llarga durada per motiu de reforç de l’activitat assistencial.

Requisits del lloc de treball








Titulació
Grau universitari de Medicina.
Especialitat Mèdica en Medicina Familiar i Comunitària i/o Especialitat Mèdica en Medicina
Interna via MIR.
Experiència
Preferentment, experiència com a Facultatiu/iva Adjunt/a en un servei d’Urgències
Hospitalàries.
Idiomes
Català: Nivell C. Els ocupants del lloc que no compleixin aquest requisit, hauran de
comprometre’s a assolir el nivell requerit en el perfil.
Competències
Orientació a l’assoliment, orientació al client, treball en equip, comprensió interpersonal i
adquisició, utilització i transmissió de coneixements.

Es valorarà pel lloc de treball







Formació tècnica relacionada amb el lloc de treball: medicina basada en l’evidència,
epidemiologia clínica i estadística aplicades a dades sanitàries, gestió per processos,
metodologia de qualitat tècnica-assistencial, urgències i RCP, ......
Formació en el desenvolupament de competències personals relacionades amb el lloc de
treball: resolució de conflictes, comunicació, ...
Formació complementària relacionada amb el lloc de treball: seguretat del pacient,
metodologia LEAN, prevenció de riscos laborals (Equips Primera Intervenció, risc biològic,
gestió de residus,...).
Coneixements d'ofimàtica a nivell d'usuari + programa propi del centre (SAP).

Procediment de selecció
Valoració del currículum i entrevista per competències per determinar la idoneïtat de la persona
aspirant així com per valorar l’experiència en tasques pròpies del lloc de treball i l’adaptació del
seu perfil formatiu i professional al lloc de treball.

Sol·licituds
Les persones interessades hauran de presentar un currículum vitae a la següent adreça de correu
electrònic: seleccio@sanitatintegral.org, indicant a l’assumpte la referència: BET/2420 i per quin
mitjà s’ha conegut aquesta convocatòria temporal.

L’Hospitalet de Llobregat, 25 de maig de 2020
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