Oferta publicada a ATRI CSB 02/22

CSB 002-22 Tècnic/a del Medicament
Àmbit Barcelona Ciutat. Regió Sanitària Barcelona. Consorci Sanitari de Barcelona (CSB)

Període de vigència: 07/02/2022 - 17/02/2022
Categoria: Sector públic i altres
Característiques del lloc de treball:
Lloc de treball:

Tècnic/a del Medicament

Grup professional:

Tècnic-2

Nivell:

2.2

Unitat directiva:

Gerència del Medicament 1

Localitat:

Barcelona

Jornada:

Completa

Funcions del lloc de treball:
•
•
•
•
•
•

Gestionar la Secretaria Tècnica del Consell Assessor de Medicaments d’Atenció Primària,
Comunitària i Especialitzada (CAMAPCE).
Realitzar la anàlisis de resultats i gestionar el seguiment de la implementació dels procediments
normalitzats en quan als aspectes formals del procés de les avaluacions dels medicaments
d’Atenció Primària, Comunitària i Especialitzada.
Col·laborar i coordinar el disseny dels estudis relacionats amb l’ús de medicaments.
Proposar, desenvolupar i implantar accions de millora en l’àmbit de la gestió de la medicació en
recepta i coordinar l’execució de les decisions adoptades.
Participar com a avaluador/a en procediments d’avaluació de medicaments en els que el Servei
Català de la Salut actua com a interlocutor a nivell estatal.
Coordinar el manteniment i seguiment de la implantació dels procediments normalitzats de treball
que apliquin als Programa d’Harmonització Farmacoterapèutic (PHF). Col·laborar amb altres línies
d’harmonització.

Requisits:
•

Títol universitari de llicenciat/da o equivalent, preferentment en farmàcia o 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
o

•

Títol de graduat/da de nivell MECES 3 Màster (durada mínim 300 crèdits ETCS)
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.

1La vinculació d’aquest lloc de treball resta condicionada al desplegament de la Resolució SLT/2462/2017 de 20 d’octubre, de modificació de l’estructura del Servei Català de la Salut (CatSalut) i es
dona publicitat al text refós de l’estructura dels òrgans centrals i dels òrgans territorials del CatSalut, pel que fa a la centralització de d’àmbits territorials de la Regió Sanitària Barcelona.

•
Aspectes que es valoraran:
•
•
•
•

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).

Forma d’ocupació del lloc:
Contracte laboral temporal i data d’incorporació immediata.
Participació:
Les persones interessades que compleixin els requisits esmentats poden presentar la seva sol·licitud,
acompanyada d’un currículum vitae a l’adreça de correu electrònic borsatreballcsb@catsalut.cat. A
l’assumpte del correu cal especificar la referència de la oferta ATRI CSB 002-22 juntament amb el nom i els
cognoms.
Les sol·licituds s’examinaran a partir de l’estudi del currículum i, un cop valorat aquest, les persones
seleccionades podran ser convocades a una entrevista i/o prova, si escau.
Atès el gran volum de candidats presentats, només podem garantir una resposta individualitzada a aquelles
persones que siguin entrevistades.
Us informem que, en el cas d’ofertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en compliment de
l’art. 9.1 e) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, en el cas que sigueu la persona seleccionada per al lloc de treball ofert, el vostre nom i cognoms
serà publicat en el web del CSB i en el web del Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya,
excepte que exerciu el dret d’oposició informant al gestor de la convocatòria que hi concorre alguna
circumstància especial que justifiqui legalment la seva no publicació.
Informació bàsica de protecció de dades:
Identificació del tractament: Convocatòries de selecció de personal.
De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, les dades que consigneu en aquest document constaran en el Fitxer de recursos humans
del Consorci Sanitari de Barcelona (CSB), regulat per l’Ordre SLT/25/2014, de 3 de febrer. La finalitat
d’aquest fitxer és gestionar el personal que presta serveis en el CSB. Podeu exercir els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició d'aquestes dades davant la Gerència del CSB (carrer Esteve Terrades
30, Parc Sanitari Pere Virgili, Edifici Mestral, 08023 Barcelona).

