
 
 

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, com a Xarxa Integrada de Serveis depenent del 

Servei Català de la Salut (CatSalut) que gestiona els Hospitals Comarcals de Calella i Blanes, tres 

hospitals sociosanitaris, quatre centres de rehabilitació i diversos centres d’atenció primària amb els 
respectius dispensaris, selecciona: 

 
 

Les dades personals contingudes en el present document gaudeixen de la protecció prevista en el Títol II de la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. A l'efecte de l'esmentada Llei orgànica vaig ser informat 
prèviament i declaro l'exactitud i veracitat de les dades contingudes en el present document i autoritzo la seua utilització per a 
la intermediació amb les ofertes de treball. Aquestes dades no es podran emprar per a finalitats incompatibles amb aquells per 
als quals foren recollits 

 

Lloc de treball 

 El/La Llevadora  de la CSMS formarà part de l’equip de llevadores que desenvolupen l’activitat 
assistencial tant a  l’àrea hospitalària de sala de parts de l’Hospital de Calella ( hospital comarcal amb 
160 llits) com als  ASSIRS del territori, que van des de Tossa de Mar a Canet de Mar, amb una població 
de referència de  190.000 habitants.  

 Formar part d’un equip de treball interdisciplinari.  

 Integrat a la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut.  

Es requereix 

 Diplomatura o Grau en Infermeria. 

 Especialitat en Infermeria Obstètrica-Ginecològica via EIR (LLIR) o homologació vigent a l’estat 

espanyol.  

 

Es valora 

 Els anys d’experiència aportats.  

 Formació continuada en l’especialitat.  

 

S’ofereix 
 Contracte laboral temporal de llarga durada per cobertura prejubilació.  

 Jornada Complerta i/o parcial.  

 Horari diürn i nocturn + guàrdies.  

 Condicions laborals en base al II 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 o a determinar  
 

 

La Corporació reserva places per les persones que superen el tant per cent de minusvalidesa exigit per la llei LISMI, prioritzant-los 

amb igualtat de condicions en el procés de selecció. 

LLEVADORA 

En el cas d’estar interessat/da és necessari enviar un currículum vitae actualitzat amb la referència Llev21 

abans del 6 de Juny del 2021  a: rrhhd@salutms.cat Per qualsevol dubte: 937 690 201 ext. 2179 – 2972 

(Desenvolupament de Recursos Humans) 

https://csmscas.salutms.cat/owa/redir.aspx?C=mQO4Up052UyWBZFyv5-3TSfo_Bpt4tUI6q1r_j8pah4SngRKVdmW9VyUzkH862JUM1xYs1IAfkI.&URL=mailto%3arrhhd%40salutms.cat

