CONVOCATÒRIA INTERNA / EXTERNA
L’HOSPITAL DE PALAMÓS, Hospital Comarcal del Baix Empordà, inclòs dins el Sistema
Sanitari Integral d’Utilització Pública precisa:
CAP DE SERVEI DE REHABILITACIÓ
L’Hospital de Palamós forma part de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, que inclou
l’atenció primària, atenció especialitzada i atenció sociosanitària.
El Cap de Servei es responsabilitzarà de la gestió del servei de rehabilitació, així com la
coordinació amb la resta de serveis de l’Hospital, Atenció Primària i Atenció Sociosanitària.
El Servei de Rehabilitació és un Servei transversal amb responsabilitat en els tres àmbits
assistencials i està integrat en la Direcció de l’aparell locomotor. Els objectius son proporcionar
atenció rehabilitadora integral i eficient als pacients ingressats i als usuaris de la seva àrea de
influència de forma corresponsable amb la resta de professionals; afegint qualitat i seguretat al
procés assistencial de manera que contribueixi a millorar l'estat de salut dels pacients.
El Servei de Rehabilitació de l’Hospital disposa de les àrees de fisioteràpia, electroteràpia,
teràpia ocupacional, fisioteràpia respiratòria, logopèdia, rehabilitació del sòl pelvià i gimnàs per
a treball en grup i/o rehabilitació infantil i està format per 3 Metges/ses Rehabilitadors/es, 1
responsable de servei, 1 coordinador/a de servei, 9 diplomats/des en Fisioteràpia, 1 diplomat/a
en Teràpia Ocupacional, 1 diplomat/da en Logopèdia i 2 auxiliars de rehabilitació/Tècnics
auxiliars de clínica.
També disposa de rehabilitació domiciliària, aquest equip està format per 10 diplomats/des en
Fisioteràpia i 2 diplomats/des en Teràpia Ocupacional.
Per tal de donar resposta i arribar a tots els usuaris del Baix Empordà, les Àrees Bàsiques de
Palafrugell, Torroella de Montgrí i La Bisbal d’Empordà i la Residència Sant Feliu Gent Gran
disposen de Servei de Rehabilitació.
REQUISITS:
*Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb especialitat via MIR en Medicina Física i Rehabilitació.
*Experiència d’un mínim de 5 anys d’adjunt com a Metge/ssa Especialista en Rehabilitació.
*Carnet de conduir i vehicle propi.
ES VALORARÀ:
*Formació acreditada en gestió sanitària, gestió clínica...
*Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari (Office, Cerca Bibliogràfica, correu electrònic,
etc..).
Perfil competencial:
*Capacitat de resolució de conflictes, organització del propi treball i del de l’equip.
*Optimització dels recursos disponibles.
*Capacitat de presa de decisions i responsabilitat, organització i planificació, direcció i lideratge
de grups.
*Compromís amb la Institució i amb la feina, efectivitat i voluntat de millora.

S’OFEREIX:
*Contractació laboral a jornada completa com a Cap de Servei de Rehabilitació.
*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 pactada.
*Programa actiu de formació continuada i reciclatge.
TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins el dia 31 de gener de 2018
ENVIAR: currículum vitae actualitzat amb carta de motivació a: Hospital de Palamós Departament de Recursos Humans- C/ Hospital, 17-19 (Ed. Fleming) 17230 PALAMÓS
(GIRONA) o bé a través de correu electrònic a: recursoshumans@ssibe.cat
Per més informació, telefoneu al 972-60.92.39 i demaneu per la Sra. Dolors Margarit o bé al
correu electrònic dmargarit@ssibe.cat (Departament de Recursos Humans)
DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS
Palamós, 22 de desembre de 2017

