
 
 

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 

 

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, com a Xarxa Integrada de Serveis depenent de CatSalut 
que gestiona els Hospitals Comarcals de Calella i Blanes, 3 Hospitals Soci-Sanitaris, centres de 
rehabilitació i diversos Centres d’Atenció Primària amb els respectius dispensaris, selecciona: 

Lloc de treball 

 Les tasques es desenvoluparan als Hospitals Comarcals de Blanes i Calella 

 Forma part d’un equip de treball interdisciplinari 

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

 

Es requereix 

 Llicenciatura en Medicina 

 Especialitat en Radiodiagnòstic via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol 

 

Es valora 

 Els anys d’experiència aportats 

 Formació continuada en l’especialitat 

 Candidatures en tràmits d’homologació de l’especialitat en Radiodiagnòstic. 

 

S’ofereix 
 Contracte laboral indefinit 

 Jornada Completa 

 Horari de matins amb possibilitat d’horari complementari extra 

 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 amb el candidat/a 
 
 

 

 

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. 

 

 

 

 

METGE/SSA ESPECIALISTA EN RADIOLOGIA 

En el cas d’estar interessat/da és necessari enviar un currículum vitae actualitzat amb la referència MRAD22 

abans del 28 Febrer de 2022 a: rrhhd@salutms.cat  

Per qualsevol dubte: 691435639 (disposa de WhatsApp) o 937 690 201 ext. 2179 – 2115 (Desenvolupament) 

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


 
 

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 

 

La Corporación de Salud del Maresme y la Selva, como  Red Integrada de Servicios dependiendo del 
CatSalut que gestiona los Hospitales Comarcales de Calella y Blanes, 3 Hospitales SocioSanitarios, 
centros de rehabilitación y diferentes Centros de Atención Primaria con sus respectivos dispensarios, 
selecciona: 

 

Puesto de Trabajo 

 • Las tareas se desarrollarán en los Hospitales Comarcales de Calella y Blanes. 

• Formar parte de un equipo de trabajo interdisciplinario de una de las empresas más grandes del 

territorio de influencia.  

• Integrado en la red pública de proveedores del Servicio Catalán de la Salud 
 

Se requiere 

• Licenciatura en Medicina. 

• Título de especialista en Radiodiagnóstico, vía MIR u homologado en el estado Español.  
 

Se valora 

 Formación continuada en la especialidad. 

 Los años de experiencia aportados. 

 Candidatos con trámites de homologación de la especialidad en Radiodiagnóstico.  

 

Se ofrece 

• Contrato laboral indefinido. 

• Horario de mañanas con posibilidad de horario complementario extra. 

• Jornada Completa. 

• Incorporación inmediata o a determinar. 

• Retribución según convenio SISCAT Condiciones laborales en base II Convenio colectivo de trabajo de 

los hospitales de agudos, centros de atención primaria, centros sociosanitarios y centros de salud 

mental, concertados con el Servicio Catalán de la Salud. 

 

En el caso de estar interesado/a es necesario enviar un currículo vitae actualizado con la referencia MRAD22 

antes del 28 de Febrero a : rrhhd@salutms.cat 

Para cualquier duda: 691435639 (dispone de whatsApp) o 937 690 201 ext. 2179 - 2115  

 

MEDICO/A ESPECIALISTA EN RADIOLOGÍA 


