Oferta d’ocupació CSB 1/22 Tècnic-a Sectors Sanitaris

Oferta d’ocupació Consorci Sanitari de Barcelona (CSB)
Lloc de treball:
Tècnic/a de sectors sanitaris. Àmbit Metropolità Sud, Regió Sanitària de Barcelona (RSB).

Funcions a desenvolupar:
 Elaborar plans operatius d’ordenació, planificació, compra i avaluació de serveis sanitaris de l’ Àmbit de la
Metropolitana Sud (RSB).
 Impulsar i proposar millores en la integració assistencial, continuïtat assistencial i coordinació de dispositius,
serveis i proveïdors en l’Àmbit de la Metropolitana Sud.
 Promoure la interacció i coordinació amb els serveis sanitaris i proveïdors sanitaris en l’Àmbit de la
Metropolitana Sud.
 Coordinar tècnicament en les comissions clíniques i els comitès operatius impulsats als sectors sanitaris en
l’àmbit de la Metropolitana Sud.
 Elaborar informes d’anàlisi de dades vinculades a l’estat de situació, la implantació i l’avaluació de serveis
sanitaris.

Requisits:
 Títol universitari de llicenciat/da o equivalent, preferentment en l’àmbit de ciències de la Salut o bé,
capacitació provada en relació al lloc de treball convocat. Són equivalents a llicenciatura les titulacions
universitàries següents:
o Títol de graduat/da de nivell MECES 3 Màster (durada mínim 300 crèdits ETCS)
o Títol de diplomat/da, o graduat/da de nivell MECES 2 Grau + Màster universitari, sempre que s’hagin
superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d’ambdues titulacions.
 Certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.

Es valorarà:
 Experiència prèvia en la gestió de projectes en l’àmbit sanitari.
 Coneixements de l’organització sanitària i del model sanitari català.
 Perfil professional amb iniciativa, capacitats d’organització i planificació, orientat a la qualitat i als resultats,
i amb bones habilitats comunicatives.
 Ús habitual del programari Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook).

Contractació:
 Contracte: temporal (fins a finalitzar excedència que l’origina).
 Àmbit de treball: Àmbit Metropolità Sud. Regió Sanitària Barcelona. Carrer Esteve Terradas, 30, 08023
Barcelona, Ed. Mestral.
 Retribució: Grup 2- Tècnic, nivell 2.2 (40.848,36€ anual)
 Jornada: Completa.
Les persones interessades que compleixin els requisits poden presentar el seu currículum a l’adreça de correuelectrònic
borsatreballcsb@catsalut.cat. A l’assumpte del correu cal especificar la referència “Tècnic/a sectors sanitaris CSB 1/22”.
El termini de presentació de les sol·licituds és fins el 25 de febrer de 2022.

Barcelona, 15 de febrer de 2022
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