Anunci de treball: 22_100_INF_CAPQ
Sabadell, 24 de maig de 2022

EL CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ
per la organització de la Direcció
Infermera Corporativa,
ofereix
Lloc de treball:
1 INFERMER/A per desenvolupar les funcions de CAP D’ÀREA
PACIENT QUIRÚRGIC
Grup Professional 2.2: Personal assistencial titulat de grau mitjà (AS-TGM).

Requisits:


Títol de Grau en Infermeria o equivalent.



Experiència professional mínima com infermer/a de 5 anys.



Presentació d’un Projecte de Gestió del Tenir Cura de l’Àrea corresponent a la que opta la
persona candidata.
El contingut i les línies del Pla estratègic o Projecte de cada àrea, respectivament, ha
d’incloure, com a mínim: 1. Conceptualització (introducció, problema i estat del coneixement,
marc teòric i objectius), 2. Plantejament estratègic (-que cal fer- mitjans a tenir en compte com portar-ho a terme, professionals i recursos- i avaluació del pla –retir compte
periòdicament tant a la institució com a l’equip assignat).
Es demana brevetat i precisió en la presentació.

Es valorarà:


Currículum vitae que acrediti que el professional és o pot esdevenir un model de bona pràctica
i de lideratge excel·lent, basat en un alt nivell competencial (tècnic i actitudinal) i alineat a un
sistema de valors diferencials que promoguin, entre d’altres objectius específics, “desenvolupar
de forma adequada la nostra raó de ser: la prestació dels serveis sanitaris a la nostra població
de referència com a empresa pública eficient i generadora de valor per al territori” (Pla de RH,
2017).



Projecte de Gestió del Tenir Cura (CAP ÀREA PACIENT QUIRÚRGIC).



Formació, formació postgrau i/o màster relacionada amb l’àrea on ha de desenvolupar les
funcions, i/o formació complementària relacionada amb gestió sanitària, i/o formació i
experiència en recerca, innovació i docència.
1

Anunci de treball: 22_100_INF_CAPQ
Sabadell, 24 de maig de 2022



Competències en lideratge i desenvolupament de persones, comunicació i comprensió
interpersonal, orientació a l’assoliment, iniciativa, intel·ligència emocional i empatia vers al client
extern –pacient i cuidadors- i intern –professionals de l’equip i d’altres àmbits de la organització, flexibilitat i gestió del canvi, treball en equip i cooperació.



Experiència en càrrec de comandament.



Experiència professional com a infermer/a assistencial, amb nivell de desenvolupament
professional acreditat i preferentment superior al nivell B (o segon nivell).



Experiència i habilitat en la gestió de recursos materials i dispositius, per a una correcta
atenció als usuaris i orientació als professionals.

S’ofereix:
Incorporació immediata a l’equip de treball de la Direcció Infermera del Consorci Corporació Sanitària
del Parc Taulí, entitat amb un hospital universitari. Institució amb una amplia experiència docent, en
recerca i formació continuada especialitzada.
La persona candidata designada, es vincularà mitjançant un contracte de substitució fins a la cobertura
definitva de la vacant o, transitòriament, altres modalitats que en dret sigui possible, sense que aquest/a
perdi la condició d’interí i sempre pel temps imprescindible. Les condicions laborals són les establertes
en el II Conveni SISCAT, amb jornada completa.

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.
La persona candidata podrà ser cridada a defensar el Pla de Gestió del Tenir Cura, davant del tribunal
corresponent, així com ser preguntat per altres consideracions del seu Currículum. Una vegada
incorporada al seu lloc de treball, i durant el primer trimestre, haurà de presentar el Pla Estratègic o de
Gestió definitiu, aplicat a la realitat del Parc Taulí, incloent la seva vessant operativa pel
desenvolupament de l’àrea assignada.
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.
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Informació, inscripció, documentació i termini:
Les
persones
interessades
podran
fer
la
https://tauli.talentclue.com/es/node/87030147/12623479 .

seva

inscripció

a

l’enllaç

IMPORTANT: En el moment de fer la inscripció caldrà adjuntar el currículum així com el Projecte de
Gestió del Tenir Cura, certificat de serveis prestats (o, alternativament, informe de vida laboral) i els
títols de formació postgraduada com a documentació addicional, tots ells en format PDF.
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:

15 de juny de 2022

Codi: 549
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