Anunci de treball: 22_89_INF_SDI
Sabadell, 16 de maig de 2022

EL CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ
per a l’àmbit de DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE,
ofereix:
Lloc de treball:
2 INFERMERS/INFERMERES
Grup professional 2.2: Personal assistencial titulat de grau mitjà (AS-TMS).

Requisits:


DUE o Grau en Infermeria.



Títol Operador radiodiagnòstic.

Es valorarà:


Currículum vitae.



Experiència acreditada en l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball, en entorns de
diagnòstic per la imatge.



Formació postgraduada i experiència que li permeti proporcionar l’atenció corresponent als
usuaris dels serveis diagnòstics.



Coneixement en el maneig d’equips de diagnòstic propis de l’entorn de treball.



Coneixement de les tècniques i procediments assistencials propis de la funció ofertada.



Capacitat per treballar amb un equip multidisciplinar.



Habilitat de servei vers l’usuari: comunicació i empatia.

S’ofereix:
Incorporació immediata a l'àmbit professional a l'àmbit del diagnòstic per la imatge del Consorci
Corporació Sanitària Parc Taulí, hospital universitari, amb formació especialitzada i continuada pels
professionals.
Els candidats designats, s'incorporaran mitjançant un contracte temporal de substitució fins a la
cobertura fixa. Les condicions laborals, són les contemplades en el vigent conveni col·lectiu SISCAT i
a jornada complerta, amb prestació laboral en els tres torns, matí, tarda o nit.
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Pels casos de prestació laboral de dilluns a diumenge (serveis continuats), l’horari serà lliscant, pels
torns de dia, amb cicles de setze setmanes, matí i tarda.

Procés de selecció:
Les condicions generals d’aquesta convocatòria es regiran pel que 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. Els candidats designats, passaran a ocupar
els llocs de treball, mitjançant contracte d’interí per vacant.
El procés de selecció constarà de:
a) Valoració de mèrits (d’acord amb els ítems de l’apartat a valorar i amb les corresponents
acreditacions, llevat de l’experiència interna que s’acreditarà d’ofici).
b) Entrevista (pels professionals sense experiència interna) i valoració directiva (professionals
amb experiència interna).
Així mateix, i si s’escau, es podrà proposar prova psicotècnica
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 possibles per al
desenvolupament de les funcions a cobrir.

Documentació, inscripció i informació:
Documentació:
Caldrà adjuntar en el moment de la inscripció els següents documents en format PDF:
1.- Curriculum vitae.
2.- Titulació.
3.- Acreditacions formatives.
4.- Experiència laboral (caldrà acreditar-la mitjançant certificats de serveis prestats en entitats
alienes al centre).
Enllaç per a la inscripció: https://tauli.talentclue.com/es/node/86757322/12623479
Informació: Per a consultes amb relació a aquesta convocatòria, us podeu adreçar a seleccio@tauli.cat
indicant el número de referència d’aquest anunci.

Data de termini:

Fins a la cobertura de les necessitats organitzatives

Codis 8146 i 8147
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