Es comunica l’inici del procés de selecció per cobrir 2 vacants de:

La missió principal del lloc de treball és atendre les urgències, les visites concertades i dur a terme el
tractament i seguiment de les lesions per accident de treball dels treballadors/es de TMB fins a la data
d'alta.
FUNCIONS PRINCIPALS:












Realitzar cures, enguixats, embenats o sutures.
Realitzar cirurgies menors.
Sol·licitar proves diagnòstiques i emetre diagnòstics.
Prescriure tractaments.
Estendre el document d’incapacitat temporal per AT i el document d’alta un cop recuperat el
pacient.
Portar a terme els procediments burocràtics i de gestió de les persones lesionades que requereix el
lloc de treball.
Realitzar els tràmits amb el INSS, i el ICAM, per tal de tramitar els expedientes d´Invalidesa
Permanent i els de seqüeles una vegada esgotat el procés terapèutic.
Realitzar el control i el seguiment de les baixes d’especial consideració i el control de la dotació
mèdica.
Fer, supervisar i ratificar els informes de seqüeles i el compliment de protocols.
Reconduir a les persones accidentades a altres centres hospitalaris.
Realitzar qualsevol altra tasca que pugui indicar la seva Prefectura/Direcció, que sigui necessària
pel servei a prestar, 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, preferiblement amb l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària o
Medicina de l’Esport.
Estar en possessió del títol de Supervisor de RX.
Disposar d’experiència professional mínima de 3 anys com a metge/essa en serveis d’urgències
d’hospital, atenció primària i/o en el sector MATEPSS.

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.
Horari laboral a temps parcial: 1 vacant en horari de matí (de dilluns a divendres de 08.00 a 15.00 h.)
i 1 vacant en horari de tarda (de dilluns a dijous de 16.00 a 19.30 h.).
Categoria professional: tècnic agregat H (retribució segons conveni).

Les persones interessades han d’enviar la seva candidatura mitjançant la web de TMB (www.tmb.cat),
apartat “Treballa i forma’t amb nosaltres”, oferta “METGE/ESSA CONTINGÈNCIES LABORALS AL CENTRE
MÈDIC TMB SALUT - Ref. 96540”, adjuntant-hi el CV actualitzat amb una fotografia recent. El termini
màxim per fer-ho és fins a les 23.59 h del dia 21 de juny 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 i la tipologia de projectes
gestionats. 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, 10 de juny del 2020

