OFERTA D’OCUPACIÓ DE
PRÀCTIQUES
Núm. PRAC 08/22

OFERTA D’OCUPACIÓ TEMPORAL – PROGRAMA PRIMERA EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
(Pràctiques professionals)

Lloc de treball:


Tècnic/a de suport salut. Regió Sanitària Barcelona – Àmbit Metropolità Sud. Servei Català de la Salut.

Funcions:


Donar suport tècnic a la direcció de sector en l’anàlisi i l’avaluació de les necessitats de salut i de serveis sanitaris del territori,
així com en la implementació i la coordinació de projectes i/o accions planificades.



Donar suport tècnic en l’obtenció d’indicadors, quadres de comandament, redacció de propostes i documents diversos.



Col·laborar des d’una vessant tècnica en els diferents Plans de Salut municipals al territori.



Col·laborar en l’actualització de les actuacions en infraestructures amb la direcció de sector i en l’elaboració dels Plans
Funcionals..

Requisits:


Títol universitari de diplomat/da, de graduat/da de nivell MECES 2 (mínim 180 crèdits ECTS).



Certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.



Altres condicions que les persones candidates han de complir per accedir al lloc de treball:
-

Estar desocupades inscrites com a demandants d’ocupació en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya el dia anterior a
l’inici del contracte.

-

Tenir una edat compresa entre els 16 i els 29 anys.

-

Complir els requisits per formalitzar un contracte en pràctiques.

Es valorarà:


Les formacions universitàries en Infermeria, Ciències Biomèdiques, Biologia, Treball Social i Sociologia.



Els coneixements d’ofimàtica a nivell usuari (Excel, Word, Access, PowerPoint i Outlook).



Les competències en pensament conceptual i pensament analític.

Contractació:


Contracte: en pràctiques1 (termini màxim: 10 mesos).



Àmbit de treball: Regió Sanitària Barcelona – Àmbit Metropolità Sud ( C/Esteve Terrades, 30. Edifici Mestral. Barcelona).



Retribució: tècnic/a, 3.5 (23.139,79 € anuals, equivalents al 85% de la retribució corresponent).



Jornada: completa amb opció a realitzar com a màxim una jornada laboral setmanal en teletreball i les 4 restants de manera
presencial.

Les persones interessades que compleixin els requisits poden presentar el seu currículum a l’adreça de correu electrònic
borsatreball@catsalut.cat . A l’assumpte del correu cal especificar la referència “PRAC 08/22 Tècnic/a de suport salut.”.
(1) L’adjudicació del lloc de treball i la corresponent formalització del contracte queda supeditada a la concessió de la subvenció del
Programa “Primera Experiència Professional en les administracions públiques de contractació de persones joves aturades”.

Divisió de Persones i Talent de la Gerència de Persones, Talent i Organització del Servei Català de la Salut.
Barcelona, 26 de maig de 2022
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