Oferta d’ocupació de circumstàncies de la producció CSB Núm CP 01/20

Oferta d’ocupació Consorci Sanitari de Barcelona (CSB)
Lloc de treball:
Tècnic/a d’infraestructures sanitàries. Àmbit Barcelona ciutat, Regió Sanitària de Barcelona (RSB), Consorci
Sanitari de Barcelona(CSB).
Funcions a desenvolupar:
 Execució del Pla d’inversions anuals del Servei Català de la Salut en l’àmbit de les actuacions incloses al
Pla d’Actuacions en Infraestructures Sanitàries a l’Àmbit Barcelona ciutat.
 Redacció i seguiment de plans directors, estudis de viabilitat tècnica de les actuacions incloses al Pla
d’Actuacions en Infraestructures Sanitàries, així com la revisió de projectes de les actuacions de les
infraestructures sanitàries, executades per Infraestructures.cat i altres, incloses al Pla d’inversions
anual del Servei Català de la Salut.
 Assessorament, anàlisi i assistència tècnica per a les actuacions d’altres entitats de la xarxa sanitària
pública incloses al Pla d’inversions en equipaments de salut, quant a la redacció de projectes i
execució de les obres.
 Donar suport, en matèria de projectes de transformació o de la construcció de nous equipaments
sanitaris, a les entitats de provisió pública de serveis de salut adscrites al Servei Català de la
Salut/Consorci Sanitari de Barcelona o en les quals hi participi la Generalitat de Catalunya o el Servei
Català de la Salut.
 Elaborar els estudis i els estàndards arquitectònics i d’equipaments destinats als centres, establiments
i serveis de la xarxa sanitària.
 Elaboració d’instruccions i directrius tècniques per a la redacció de projectes i l’execució d’obres.
Requisits:.
 Títol universitari de llicenciatura o de grau + màster, equivalent al nivell MECES 3 (mínim 300 crèdits
ECTS), preferentment en arquitectura.
 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.
Capacitats i competències objectes de valoració:
 Habilitats comunicatives i relacionals en treball en equips multidisciplinaris.
 Ús habitual del programari MS Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, ) i d’altres específics
per a la realització de projectes arquitectònics i d’equipaments.
Es valorarà els coneixements i /o l’experiència en:
 Experiència professional aproximada de 2 anys en el desenvolupament de funcions coincidents amb el
contingut del lloc de treball; o formació específica en arquitectura sanitària.
 Coneixements del sector sanitari català i els diferents proveïdors del Servei Català de la Salut
(CatSalut).
Contractació:
Contracte:
circumstàncies de la producció.
Data d’inici prevista:
setembre de 2020.
Àmbit de treball:
Barcelona ciutat. Regió Sanitària Barcelona. Consorci Sanitari de Barcelona (Parc
Sanitari Pere Virgili, Edifici Mestral, Esteve Terrades 30, de Barcelona)
Retribució:
Tècnic, nivell 2.4 (35.096,88 € anual)
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 d’infraestructures
CP 01/20”
El termini de presentació de les sol·licituds és fins el 28 de juliol de 2020
Barcelona, 21 de juliol de 2020

