Oferta d’ocupació Consorci Sanitari de Barcelona 2/18
Lloc de treball:
Tècnic/a de Prestació Farmacèutica. Àrea del Medicament. Consorci Sanitari de Barcelona(CSB).
Requisits:
Grau en Farmàcia o en ciències de la salut.
Estar en possessió del nivell de suficiència de català (nivell C) de la Direcció General de Política
Lingüística de la Generalitat de Catalunya o dels reconeguts per aquesta com a equivalents.
Funcions a desenvolupar:
 Donar suport en la implantació de processos de millora vinculats a la recepta electrònica:
gestió d’incidències i proposta de filtres.
 Donar suport en el circuït de desproveïments i participar en la comissió de gestió de
desproveïments de medicaments.
 Participar en les activitats derivades de les alertes de seguretat dels medicaments.
 Donar suport tècnic en consultes sobre normativa i accés als medicaments
 Donar suport tècnic i operativització en la implantació de noves prestacions.
 Participar en la gestió i assessorament de fórmules magistrals.
 Donar suport a les tasques dels farmacèutics territorials.
Capacitats i competències objectes de valoració:
- Perfil analític i metòdic, amb habilitats de treball en equip i d’interrelació personal amb
professionals i gestors sanitaris i altres interlocutors. Orientació a resultats.
- Capacitat per a una comunicació assertiva i proactiva, amb professionals sanitaris i gestors.
Es valoraran preferentment els coneixements i/o experiència en:
- La formació especialitzada en farmàcia Hospitalària o Màster.
- El desenvolupament de funcions coincidents o anàlogues amb el contingut del lloc de treball.
- Sistema sanitari públic català.
- Coneixements de farmacologia clínica i d’anàlisi de dades estadístiques
- Recerca bibliogràfica i redacció de material científic i de formació sobre medicaments.
- Ús habitual del programari MS Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, ) i de
programari estadístic.
- Anglès (coneixements mitjans tant a nivell oral com escrit)
Contractació:
Contracte:
Termini contractació:
Àmbit de treball:
Retribució:

de relleu per jubilació parcial
setembre 2018 fins setembre 2021
Gerència d’Acció Territorial del Medicament. Seu Barcelona
Tècnic, nivell 3.1 (29.260,84 € anual). Jornada 35 hores

Les persones interessades que compleixin els requisits poden presentar el seu currículum a l’adreça
de correu electrònic rsbrrhh@catsalut.cat A l’assumpte del correu cal especificar la referència
“Tècnic/a de Prestació Farmacéutica”
El termini de presentació de les sol·licituds és fins el 20 de setembre de 2018
Direcció de Serveis Jurídics, Gestió de les Persones i Serveis Generals
Regió Sanitària Barcelona | Consorci Sanitari de Barcelona
Barcelona, 13 de setembre de 2018

