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EL CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ, 
CONVOCA:  

 
Lloc de treball: 
 

1 FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN ESPECIALITATS DE 
L’ÀMBIT DEL LABORATORI CLÍNIC per exercir les funcions de 
DIRECTOR/A DEL SERVEI DE LABORATORI.  
 

Grup professional 1.2: Personal assistencial titulat de grau superior (AS-TGS) 

 
Requisits: 
 

 Títol de llicenciatura o grau en Medicina i Cirurgia, Farmàcia i àmbits de la Biologia i la Química. 

 Títol d’especialista en l’àmbit del Laboratori Clínic. 

 Experiència acreditada en activitat de Laboratori Clínic superior a 5 anys. 

 Carta de motivació. 

 Pla Estratègic del Servei de Laboratori en els vessants d’organització de l’activitat assistencial, 

de formació, de docència i de recerca. 

 
Es valorarà: 
 

 Currículum vitae. 

 Tesi doctoral. 

 Coneixement del sistema de gestió de la qualitat ISO. 

 Formació relacionada amb l’activitat i lloc de treball. 

 Experiència acreditada en coordinació d’equips assistencials. 

 Orientat a la gestió clínica i als processos assistencials. 

 Capacitat de lideratge, de treball en equip i d’organització de l’activitat del servei. 

 Capacitat i interès per la docència i la investigació. 

 Capacitat d’integració de les disciplines i professions pròpies del Laboratori Clínic. 

 Capacitat de comunicació empatia, de resolució i adaptabilitat als canvis. 

 

S’ofereix: 

La persona candidata designada, s’incorporarà de forma immediata, mitjançant contracte de treball 

laboral indefinit, al Servei de Laboratori del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí. Institució amb un 

hospital universitari amb docència de formació sanitària especialitzada (MIR/FIR/PIR/EIR), docència de 

grau i de postgrau i experiència en recerca-innovació. 

La categoria professional serà Grup Professional 1 (Assistencial de grau superior) amb assignació de 

les funcions de Director/a de Servei, de conformitat amb el procediment que regula els nomenaments.  

Les condicions laborals són les establertes en el II Conveni SISCAT i la retribució específica assignada 

a Director de Servei i dedicació a jornada completa. 
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Procés de selecció: 

Les condicions generals d’aquesta convocatòria es regiran pel què recull el present anunci i amb els 

procediments que es detallen a les bases tipus de convocatòria per a ocupació de places vigents, que 

es pot consultar en la pàgina web de l’entitat www.tauli.cat. 

D’acord amb el Codi de Selecció del CCSPT vigent, els candidats es sotmetran a les proves següents:   

 Entrevista personal. 

 Proves psicotècniques. 

 Exposició oral davant el tribunal del Pla Estratègic. 

El Tribunal “ad hoc” que comprovarà i valorarà els mèrits de les persones candidates, emetrà un informe 

sobre la idoneïtat global de cada persona candidata (la composició del tribunal serà la que estableix el 

codi de selecció esmentat). 

En compliment de la LISMI, el Consorci, tindrà en consideració la reserva per a les persones candidates 

que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%, sempre que siguin idònies per al 

desenvolupament de les funcions a cobrir. 

 

Informació, inscripció, documentació i termini: 

Les persones interessades podran fer la seva inscripció a l’enllaç https://bit.ly/3erBHrl on caldrà adjuntar 

en el moment de la inscripció arxius en format PDF corresponent al currículum, titulació requerida, la 

carta de motivació, el Pla Estratègic del Servei de Laboratori, així com tota aquella documentació que 

considereu adient per a l’acreditació dels mèrits individuals. Per a consultes en relació a aquesta 

convocatòria, us podeu adreçar a seleccio@tauli.cat indicant el número de referència d’aquest anunci. 

 

Data de termini:  31 de gener de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Codi: 5735 
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