OFERTA DE TREBALL
Servei mèdic a domicili / Consultori mèdic
Cerquem:

Professionals del sector mèdic orientats a les persones, resolutius i amb habilitats pel
treball en equip. Titular en Medicina i Cirurgia amb l’especialitat de Medicina Familiar i
Comunitària preferentment, o altra especialitat a avaluar.
Es valorarà el domini de l’idioma català així com el coneixement d’altres idiomes (Anglès,
Francès, Rus, ...)

Es requereix estar en possessió del permís de conduir B1 o assimilable i es valorarà
disposar de vehicle propi.
Principals funciones a desenvolupar:

Atenció mèdica a domicili no urgent mitjançant la realització de serveis de guàrdia no
presencial en torns de 12 i/o 24 hores segons la planificació. Registre de visites mèdiques
realitzades amb la generació del preceptiu informe mèdic.

Gestió de visites en consultori situat al centre d’ Escaldes-Engordany, mitjançant atenció
no urgent de pacients, el registre de les visites mèdiques realitzades, així com la
generació del preceptiu informe mèdic.
Possibilitat de realitzar altres activitats i serveis mèdics duts a terme per l’empresa,
segons disponibilitat i acord entre les parts.
¿Que oferim?

 Contractació en règim de prestació de serveis.

 Ingrés brut anual mínim1: 31.350,00 € en dotze pagues mensuals. Dit salari es
vincula a la realització d’un mínim de 288 hores mensuals de servei de guàrdia no
presencial (12 serveis de guàrdia no presencial mensual de 24 hores). Les
guàrdies no presencials requereixen estar localitzable durant dels hores de servei
al Principat d’Andorra, per tal d’atendre les visites mèdiques a domicili requerides.
 Increment dels ingressos anuals en funció de la disponibilitat i possibilitat de
realitzar altres serveis mèdics oferts per l’empresa.
 Deducció del 4,5% en concepte d’impost general indirecte (IGI) per la prestació
de serveis.
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A càrrec del professional mèdic l’alta a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) en règim d’autònom (primers dos anys cost mitjà
aproximat de 300,00 euros mensuals). Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)), exempts els primers 24.000,00 €.
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 Possibilitat de creació d’una cartera pròpia de clients mitjançant la posada a
disposició dels professional mèdic de les instal·lacions del nostre centre mèdic per
l’exercici de la seva activitat, sense cost de lloguer ni necessitat de dur a terme
cap inversió Sistema de gestió mitjançant el repartiment de l’import facturat en
l’execució dels serveis mèdics i activitats mèdiques dutes a terme al centre mèdic.
 Possibilitat de posar a disposició del professional mèdic allotjament permanent (de
forma general, en règim de pis compartit), segons disponibilitat i acord entre les
parts. Allotjament valorat en 450,00 € addicionals mensuals.
 Gestió dels tràmits vinculats amb l’obtenció del tràmit de residència al Principat,
així com per l’obtenció dels permisos i autoritzacions necessaris per l’exercici de
l’activitat mèdica al Principat d’Andorra2.
 Possibilitat de millora de l’oferta econòmica segons evolució positiva i el resultat
econòmic de l’empresa.
 Possibilitat de formació continuada.

Els professionals mèdics interessats poden enviar-nos el seu curriculum vitae actualitzat a
l’adreça visit_m@andorra.ad o contactar-nos per via telefònica (+376 60 70 80).

Visit-m
Servei d’atenció mèdica a domicili / Consultori mèdic
Empresa de Serveis
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Requisit indispensable per la formalització de l’acord de prestació de serveis es l’obtenció (i manteniment) per part del professional mèdic de
l’acord de convenció amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS)
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