CONVOCATÒRIA EXTERNA
L’HOSPITAL DE PALAMÓS, Hospital Comarcal del Baix Empordà, inclòs dins el Sistema
Sanitari Integral d’Utilització Pública precisa :

1 METGE/SSA ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA
L’Hospital de Palamós forma part de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, que inclou
l’atenció primària, atenció especialitzada i atenció sociosanitària.
La Unitat de Dermatologia del Hospital de Palamós, és un equip format per 2 facultatius
especialistes en Dermatologia. L’activitat és realitza preferentment en l’atenció ambulatòria,
també es dona suport als pacients ingressats i es disposa d’una Unitat de fototeràpia.
REQUISITS:
*Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb especialitat via MIR en Dermatologia.
*Es poden presentar les persones que estan cursant el 4t any de Metge/ssa Intern/a Resident
(R4).
ES VALORARÀ:
*Perfil personal: persona jove, dinàmica, amb iniciativa i ganes de desenvolupar un nou
projecte professional.
*Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari (Office, Cerca Bibliogràfica, correu electrònic,
etc..).
*Carnet de conduir i vehicle propi.
Perfil competencial:
*Personal responsable, metòdica i organitzada.
*Capacitat de treball en equip.
*Capacitat de comunicació assertiva.
*Optimització dels recursos disponibles.
*Compromís amb la Institució amb la feina, efectivitat i voluntat de millora.
Funcions:
*Realització de consultes externes.
*Realització de cirurgia ambulatòria.
*Valorar pacients consultats per l’àrea hospitalització.
*Realització de consultoria dels Facultatius de Primària de les ABS del Consorci Assistencial
del Baix Empordà.
*Participació en comissions interdisciplinars i sessions de servei.
*Participació en projectes de recerca.
S’OFEREIX:
*Contractació laboral indefinida a jornada completa, com a metge/ssa adjunt de staff a la Unitat
de Dermatologia.
*Sou segons I Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària,
Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.
*Incorporació immediata.
*Programa actiu de formació continuada i reciclatge.
TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins el dia 7 de gener de 2018
ENVIAR: currículum vitae actualitzat amb carta de motivació i fotografia recent mida carnet a:
Hospital de Palamós -Departament de Recursos Humans- C/ Hospital, 17-19 (Ed. Fleming)
17230 PALAMÓS (GIRONA).
Per més informació, telefoneu al 972-60.92.39 i demaneu per la Sra. Dolors Margarit o bé al
correu electrònic recursoshumans@ssibe.cat (Departament de Recursos Humans)

DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS
Palamós, 24 de novembre de 2017

