Oferta publicada ATRI
CSB ATRI 4/22 Tècnic/a analista en gestió de dades i sistemes d’informació. Àmbit Barcelona Ciutat. Regió
Sanitària Barcelona. Consorci Sanitari de Barcelona (CSB)
Categoria: Sector públic i altres

Període de vigència: 24/10/2022 - 04/11/2022
Característiques del lloc de treball:
Lloc de treball:

Tècnic/a analista en gestió de dades i sistemes d’informació.

Grup professional:

Grup - 1

Nivell:

1.3

Unitat directiva:

Àmbit Barcelona Ciutat. Regió Sanitària de Barcelona.

Localitat:

Barcelona

Jornada:

Completa

Funcions del lloc de treball:
1. Analitzar, avaluar, fer el seguiment i supervisió continua dels indicadors, les estratègies i finalitats de
diferents projectes transversals de la Regió Sanitària de Barcelona.
2. Recaptar la informació necessària per realitzar estudis/informes avançats amb el SIIS, formular propostes
de millora i assessorar en la implementació de les mesures resultants de l’anàlisi d’acord amb les normes,
procediments aplicables, instruccions o directrius.
3. Dissenyar models d’anàlisi i d’avaluació orientats a l’assoliment dels objectius.
4. Realitzar l’anàlisi de l’activitat dels diferents CMBD (Conjunt mínim de bases de dades), de l’activitat
facturada en diferents àmbits funcionals de la Regió Sanitària de Barcelona.
5. Elaborar mapes de recursos a partir de la gestió de la base de dades de la Regió Sanitària de Barcelona.
6. Participar en els grups de treballs transversals de la Regió Sanitària de Barcelona.
Requisits:
• Títol universitari de llicenciat/da o equivalent, preferentment en l’àmbit de ciències de la Salut i ciències
estadístiques. Són equivalents a llicenciatura les titulacions universitàries següents:
o

Títol de graduat/da de nivell MECES 3 Màster (durada mínima de 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.

Aspectes que es valoraran:
•

Experiència en l’organització sanitària i model sanitari

•

Experiència en anàlisi de gran volums de dades, recaptació d’informació i realització
d’estudis/informes de diferents projectes
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•

Experiència en l’ús de solucions de Business Intelligence (BI) i altres eines de tractament estadístic
de dades (Stata, R, Python, SPSS, altres)

•

Experiència en dissenyar models d’anàlisi i avaluació.

•

Formació adequada a l’àmbit funcional del lloc de treball.

•

Perfil amb capacitat analítica, de planificació i organització, orientació a resultats, iniciativa i millora
continua, flexibilitat i obertura al canvi, habilitats de comunicació i negociació i treball en equip.

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, fins al dia 04 de novembre de 2022, a l’adreça de correu electrònic
borsatreballcsb@catsalut.cat. A l’assumpte del correu cal especificar la referència de la oferta ATRI CSB 422 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:
De conformitat amb el que estableix la estableix el marc europeu de protecció de dades (Reglament (EU)
2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, Directiva (UE) 2016/680 del Parlament Europeu
i del Consell, de 27 d'abril de 2016), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, les dades que consigneu en aquest document constaran en el Fitxer
de recursos humans del Consorci Sanitari de Barcelona (CSB), amb la finalitat de gestionar el personal que
presta els seus serveis en el CSB (Ordre SLT/25/2014, de 3 de febrer, modificada per l’Ordre SLT/168/2016,
de 25 de maig). L'òrgan responsable és la Gerència del CSB. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició d'aquestes dades, així com els drets de transparència, informació, supressió o dret a
l’oblit, limitació al tractament i portabilitat de dades, davant la Gerència del CSB (carrer Esteve Terrades 30,
Parc Sanitari Pere Virgili, Edifici Mestral, 08023 Barcelona).

Signatura digital, en data 21 d’octubre de 2022
Jaume Estany
Gerent
Consorci Sanitari de Barcelona
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