La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que gestiona els Hospitals Comarcals de Calella i Blanes, 3
Hospitals Socio Sanitaris i diversos Centres d’Atenció Primària, selecciona:

Metge Especialista pel servei d’Urologia
Lloc de treball
Formar part de l’equip multidisciplinari, amb unitats especialitzades en uro-oncologia, sol pelvià, litiasis,
HBP..
• Treballarà en el Servei d’Urologia de l’Hospital Comarcal de Calella i Blanes, realitzant activitat hospitalària
en tots els seus àmbits (consultes, quiròfan , exploracions complementàries, hospitalització...).
• Tecnologia avançada, Laparoscòpia 3D, Fluorescència, Làser per Litiasis i per enucleació prostàtica,
Ureterorenoscòpia semirígida i flexible..
• Pertànyer a una important organització de salut integrada a la xarxa pública proveïdors del Servei Català
de la Salut.
•

•

•

Es requereix
• Llicenciatura en Medicina
• Especialitat en Urologia preferentment via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol
Ganes d’implicar-se en un grup interessat en la recerca e innovació en l´activitat assistencial

Es valora
• Interès en formació i especialització.
• Capacitat de liderar projectes de milloria assistencial.
• Pro activitat i capacitat de treball en equip
• Formació continuada en l’especialitat
Es farà reunió amb cap de servei per valorar aptituds i capacitat de incorporar-se i adaptar-se a un grup
format i actiu en expansió e innovació constant dintre de la urologia.
S’ofereix
• Contracte indefinit
• Jornada completa
• Incorporació immediata
• Condicions laborals en base 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

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.
En el cas d’estar interessats/des és necessari enviar un currículum vitae actualitzat a: rrhhd@salutms.cat Ref. Uro19
Per qualsevol dubte: 93.769.02.01 ext.2179 - 2972 (Desenvolupament de Recursos Humans)

