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Núm. de referència: Barcelona,

Convoca el lloc de treball següent:

1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA
DIRECCIÓ MÈDICA*

*

* de 8:00 a 14:00 h.i 15:00 a 17 h. dll a dj ; 8:30 a 14:00 h. divendres.Horari

Àrea Quirúrgica

- Formació complementaria en qualsevol branca relacionada amb la sanitat i/o salut.
- Coneixements de la organització de quiròfans i de l'Àrea Quirúrgica.
- Coneixements materials de pròtesis utilizats a l'Hospital.
- Coneixements en compres, comandes i contractacions.
- Coneixements en seguiment de consums materials i provisions comptables
- Coneixements del paquet  office, especialment excel, word.
- Coneixements en SAP- ISH (Sanitat, Farmàcia i Laboratori).
 Es valoraran les competències associades a:
    - Cooperació i treball en equip.
    - Adaptabilitat i tolerància a diferents contexts i funcions.
    - Capacitat de síntesi, planificació i organització.
    - Rigor en el maneig i gestió de la informació.

MÈRITS. Es valorarà:

 - El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia

PROCEDIMENT I DOCUMENTACIÓ: 

REQUISITS:

- No s’hi podrà presentar el personal que hagi  estat  adjudicatari  d’un   lloc  de  treball  de  la  
mateixa categoria en el termini d’1 any, a comptar des de la data d’adjudicació del lloc.
- Per participar en el procés per primera vegada, s’haurà d’omplir l’imprès de participació,   que  es  
farà per duplicat (consta de dos fulls,  1 i 2); haurà de ser degudament complimentat en tots els seus 
apartats, s’hi adjuntarà les fotocòpies dels títols, i  anirà  acompanyat  del  currículum  (si  el  
participant  ho  creu oportú per ampliar la informació de la sol•licitud);  aquest  imprès  estarà  a  
disposició  del  personal  al Departament de l’Àrea de Relacions Laborals de la Direcció de Recursos 
Humans (escala 1 - 3a.  Planta de l'HCB) de 08:00h.  a 21:00h., de dilluns a divendres, en el  
Departament de Mobilitat i Convocatòries, Àrea de Formació, Selecció i Desenvolupament de la 
Direcció de Recursos Humans (Carrer Provença, 156 Altell,  de 08:00h.  a 17:00h., o bé al 
Departament de Personal de l'Hospital Casa Maternitat, (Hèlios II 2a. Planta) de 08:00h. a  15:30h. 
de dilluns a divendres, on s’haurà d’entregar per poder participar en el procés. Aquest imprès també 
estarà disponible a la: F:\tots\institucional\SELECCIO_RRHH\sol.licitud_proces i a la  pagina de la 
Intranet de l’Hospital Clínic de Barcelona_Intranet Recursos Humans HCB_Convocatòries de llosc 
de treball.
- En  cas que el participant ja s’hagi presentat altres vegades, nomes caldrà d’omplir  el full núm. 2 
de  la sol•licitud,  per duplicat; hi figuraran el/els lloc/s als quals es presenta.
- Si ja haguessin aportat la documentació que es demanava (fotocòpies dels títols),  NO CALDRÀ  
que  la tornin a aportar, a no ser que el lloc al que es presentin requerís una titulació diferent i  no  
l’haguessin portat anteriorment. Només caldrà que aportin aquelles noves  titulacions  de  cursos  
que  es  vagin  fent amb el temps.

En aquest procés es podran realitzar les proves i/o entrevistes que es considerin convenients per tal 
de valorar els mèrits aportats pels candidats/tes.

HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

37,5 h./Set
.

-  Pertànyer al personal fix  o  suplents de l'HCB i empreses del grup.
-  Formació professional 1r i 2n grau, CFGM,CFGS, Batxillerat, o titulació equivalent o superior.

Els candidats/tes hauran d'aportar amb la sol•licitud un Currículum actualitzat adjuntant la còpia 
acreditativa de les titulacions i cursos, amb la seva experiència en els àmbits descrits en l'apartat 
Mèrits per valorar.


