Es comunica l’inici del procés de selecció per cobrir 1 vacant de:

La missió principal del lloc de treball és responsabilitzar-se de la gestió d’un grup de treball dotat d’un
volum petit de recursos i d’organitzar i controlar un procés de treball de màxima complexitat,
desenvolupant una activitat funcional especialitzada, per la qual disposen d’una elevada autonomia, reben,
no obstant, supervisió sobre els plans d’acció i els resultats obtinguts. La realització d’aquest treball suposa
afrontar, habitualment, situacions diverses que requereixen treball en equip amb altres unitats i,
freqüentment, la supervisió de persones corresponents al nivell de graduats o tècnics. L’àmbit de gestió del
lloc i la competència tècnica requerida determinen que puguin assumir una certa responsabilitat
econòmica.

FUNCIONS PRINCIPALS:



















Planificar, organitzar i dur a terme, dins dels plans definits, el procediment de vigilància individual
de la salut dels treballadors adscrits al seu àmbit de gestió.
Estudiar, quan es tingui coneixement d'això, les malalties susceptibles d'estar relacionades amb el
treball , només als efectes de poder identificar qualsevol relació entre les causes de malaltia i els
riscos per a la salut que puguin ser inherents a les condicions de treball.
Comunicar, en cas de diagnòstic, les malalties que podrien ser qualificades com a professionals, tal
com estableix l'article 5 del Reial Decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el
quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social i s'estableixen els criteris per
a la seva notificació i registre, a través de l'organisme competent de cada comunitat autònoma o de
les ciutats amb estatut d'autonomia.
Proporcionar l'assistència de primers auxilis i l'atenció mèdica d'urgència als treballadors/es que ho
necessitin, en els casos de presència física en el lloc de treball.
Preparar i gestionar tot el procés de vigilància de la salut dels treballadors/es especialment
sensibles en relació a les condicions de treball i de les treballadores pel que respecta la protecció de
la maternitat i lactància.
Impulsar programes de promoció de la salut en el lloc de treball, en coordinació amb el Sistema
Nacional de Salut.
Desenvolupar programes de formació, informació i investigació en el seu àmbit de treball.
Efectuar sistemàticament i de forma contínua la vigilància col·lectiva de la salut dels treballadors,
en funció dels riscos a què estan potencialment exposats, elaborant i disposant d'indicadors
d'aquesta activitat.
Participar en les actuacions no específicament sanitàries que el servei de prevenció realitzi en
desenvolupament de les funcions que té atribuïdes d'acord amb l'apartat 3 de l'article 31 de la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, a efectes d'assegurar el caràcter
interdisciplinari d'aquestes actuacions, d'acord amb el que estableix l'apartat 4 de l'esmentat
article.
Col·laborar amb el Sistema Nacional de Salut, tal com estableix l'article 38 del Reglament dels
serveis de prevenció.
Col·laborar amb les autoritats sanitàries en les tasques de vigilància epidemiològica, provisió i
manteniment del Sistema d'Informació Sanitària en Salut Laboral, segons s'estableix en l'article 39
del Reglament dels serveis de prevenció.
Participar en qualsevol altra funció que l'autoritat sanitària els atribueixi en el marc de la
col·laboració prevista en els articles 38 i 39 del Reglament del serveis de prevenció.





Realitzar qualsevol altra tasca/assumir qualsevol altra responsabilitat, derivada dels procediments
de PRL (Prevenció de Riscos Laborals), i Qualitat i Medi Ambient que hi pugui haver en cada
moment degudament aprovats i publicats en el llibre de procediments de TMB i vinculats a cada
lloc/càrrec ocupat.
Realitzar qualsevol altra tasca que pugui indicar el seu coordinador/a o la Direcció del servei que
sigui necessària i que estigui contemplada dins de les tasques susceptibles a realitzar per qualsevol
llicenciat/da-grau universitari en Medicina, en el seu exercici ple, lliure i complert de la professió.

REQUERIMENTS:



Disposar de la titulació oficial, homologada i finalitzada, de llicenciatura/grau universitari en
Medicina i Cirurgia, amb l’especialitat de Medicina del Treball.
Disposar d’experiència professional mínima de 3 anys com a metge/essa en un servei de prevenció
propi o aliè.

CARACTERÍSTIQUES PERSONALS:
Entre les capacitats, habilitats i competències personals que ha de tenir la persona seleccionada, han de
trobar-se les següents:






Eficàcia personal: iniciativa, flexibilitat, autocontrol i organització del temps propi.
Interpersonals: orientació al client, treball en equip i comunicació.
Gestió dels recursos: planificació i organització, presa de decisions i gestió de conflictes.
Gestió d’idees i informació: creativitat, innovació i pensament analític.
Lideratge: impacte i influència.

Altres:



Responsabilitat, autonomia, rigor, discreció i confidencialitat.
Motivació, predisposició, disponibilitat i compromís amb les persones i l’organització.

S’OFEREIX:



Contractació indefinida i jornada complerta.
Categoria professional: tècnic agregat H (retribució segons conveni).

Les persones interessades han d’enviar la seva candidatura mitjançant el web de TMB (www.tmb.cat),
apartat “Treballa i forma’t amb nosaltres”, oferta “METGE/SSA DEL TREBALL - Ref. 96550”, adjuntant-hi
el CV actualitzat amb una fotografia recent. El termini màxim per fer-ho és fins a les 23.59 h del dia 2 de
juliol del 2020, inclòs.
Al CV, cal fer-hi constar clarament les dades següents: nom i cognoms, telèfons de contacte, adreça
electrònica, adreça postal, DNI, data de naixement i titulacions acadèmiques finalitzades.
Cal incloure-hi, també, un detall exhaustiu de l’experiència laboral aportada: empreses on s’ha treballat i
la durada a cadascuna d’aquestes, les tasques concretes desenvolupades, la tipologia de projectes
gestionats i les tecnologies amb les quals s’ha treballat o s’aporta coneixement. NO S’ACCEPTARÀ CAP
CANDIDATURA QUE NO APORTI TOTES LES DADES ESMENTADES.
Es farà una preselecció de currículums segons els criteris de formació i l’experiència laboral descrits. Les
persones preseleccionades seran convocades a les proves mitjançant correu electrònic.
Totes les candidatures que no rebin cap notificació en un termini de 30 dies (un cop acabat el termini de
recepció de candidatures) es consideren no preseleccionades.

Barcelona, 23 de juny del 2020

