Oferta d’ocupació CSB 5-19 Tècnic de Prestació Farmacèutica (OB)
Lloc de treball:
Tècnic/a de Prestació Farmacèutica. Divisió d’Acció Territorial del Medicament. Àmbit Barcelona
Ciutat. Consorci Sanitari de Barcelona(CSB).
Requisits:
Llicenciatura en ciències de la salut (preferiblement en Medicina o Farmàcia).
Funcions a desenvolupar:
 Col·laborar en la implementació de les línies d’actuació establertes en l’entorn del
Medicament
 Participar en els projectes d’ús racional del medicament, en coordinació amb els agents del
territori, a través de Comissions de Farmàcia Territorials, Comissions Clíniques, així com dels
grups de treball que es derivin.
 Donar suport en la coordinació i desenvolupament de les tasques del grup de treball de
Contractes i Indicadors.
 Donar suport al grup de treball d’atenció primària i oficines de farmàcia de Barcelona ciutat i
els projectes que se’n derivin.
 Participar en la implementació de projectes de seguiment d’adherència terapèutica i
estratègies de millora de seguretat i d’estratègies de millora en la corresponsabilització dels
pacients en l’ús dels medicaments.
 Elaborar i gestionar diferents productes d’informació sobre l’ús del medicament per tal de fer
seguiment de les estratègies i projectes implementats al territori.
 Dissenyar i elaborar estudis relacionats amb la promoció i utilització segura i eficient dels
medicaments.
Capacitats i competències objectes de valoració:
- Formació especialitzada i especialitat de FIR o MIR (farmàcia hospitalària o farmacologia
clínica)
- Angles, coneixement avançat.
- És necessari el domini de l’expressió escrita en documents de tipus tècnic en els idiomes
català i anglès.
- És necessari tenir habilitats per a la conducció de reunions i comitès.
- Habilitats d’interrelació personal i per a la coordinació d’equips de treball.
- Coneixement del SISCAT i la prestació farmacèutica en l’àmbit del CatSalut.
- Experiència prèvia en la elaboració d’informes d’avaluació de productes destinats a aquest
àmbit.
- Experiència en la coordinació de pautes d’harmonització i en procés de definició d’indicadors
de qualitat farmacèutica (IQF).
- Perfil analític i metòdic, amb orientació clara a resultats.
- Ús habitual del programari MS Office (word, Excel, Power Point, Outlook) i altres.
Contractació:
Contracte:
Termini contractació:
Àmbit de treball:
Retribució:
Jornada:

contracte d’obra i servei.
data prevista d’inici final del procés selectiu i fins desembre de 2019, amb
possibilitats de renovacions anuals fins als 3 anys de la data d’inici.
Divisió d’Acció Territorial del Medicament. Seu Barcelona
Tècnic, nivell 2.3 (36.097,88 € anual).
completa.

Regió Sanitària
Barcelona

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 “OB519 Tècnic/a de Prestació Farmacéutica”
El termini de presentació de les sol·licituds és fins el 16 de setembre de 2019.
Direcció de Serveis Jurídics, Gestió de les Persones i Serveis Generals
Regió Sanitària Barcelona | Consorci Sanitari de Barcelona
Barcelona, 4 de setembre de 2019

