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:

METGE/SSA ADJUNT/A EN URGENCIES
Lloc de treball
 Metge/ssa adjunt pel servei d’urgències de l’Hospital Comarcal Blanes
 Formar 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.

Es valora
 Especialitat en medicina familiar i comunitària, medicina interna o altres especialitats mèdiques via

MIR o homologació vigent a l’estat espanyol.
 Els anys d’experiència aportats en urgències hospitalàries
 Formació continuada en l’àmbit d’urgències i emergències.

S’ofereix
 Contracte temporal amb possibilitats de continuïtat.
 Jornades a convenir amb possibilitat de fer jornades completes
 Distribució de la jornada en torns (diürn i nocturn)
 Participació en comissions hospitalàries i grups de treball
 Possibilitat de combinar amb atenció prehospitalària a Base Sem col·laboradora.
 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 /
SISCAT.
 Incorporació immediata o a determinar

En el cas d’estar interessat/da és necessari enviar un currículum vitae actualitzat amb la referència MURGB22
abans del 31 de agost 2022 a: rrhhd@salutms.cat
Per qualsevol dubte: 691435639 o 937 690 201 ext. 2179 – 2115 (Desenvolupament de Recursos Humans)
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.

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 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:

MEDICO/A ADJUNTO/A EN URGENCIAS
Puesto de trabajo
 Médico adjunto por el servicio de urgencias del Hospital Comarcal de Blanes
 Formar parte de un equipo de trabajo interdisciplinar


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

Se requiere
• Licenciatura en Medicina.

Se valora
 Los años de experiencia aportados en urgencias hospitalarias

• Especialidad en medicina familiar y comunitaria, medicina interna u otras especialidades médicas vía
MIR u homologación vigente en España.
 Formación continuada en el ámbito de urgencias y emergencias

Se ofrece
 Contrato temporal con posibilidades de continuidad.
 Jornadas a convenir con posibilidades de hacer jornada Completa
 Distribución de la jornada por turnos (diurno y nocturno).
 Participación en comisiones hospitalarias y grupos de trabajo
 Posibilidad de combinar con atención prehospitalaria en Base Sem colaboradora.
 Condiciones laborales en base al 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/SISCAT.
 Incorporación inmediata o a determinar
En el caso de estar interesado/a es necesario enviar un currículum vitae actualtzado con la referéncia
MURGB22 abans del 31 de Agosto 2022 a: rrhhd@salutms.cat
Para cualquier duda: 691435639 o 937 690 201 ext. 2179 – 2115 (Desenvolupament de Recursos Humans)
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.

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

