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PRE121-17 Tècnic/a superior tasques de metge, laboral, al Centre d'Alt Rendiment Esportiu (27.06.17)
Grup/categoria: tècnic/a superior
Horari: jornada completa (37,5 hores setmanals)
Localitat: Sant Cugat del Vallès
Unitat: Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat
Departament: Medicina
Dependència laboral: del cap de la Unitat de CMT
Contractació: contracte de substitució de caràcter temporal (excedència d’un any de durada)
Retribució anual bruta: 35.129,36 €. Conveni propi del centre

Requisits
·

·

Preferentment personal amb un vincle preexistent de caràcter fix amb l’Administració de la Generalitat o amb els ens i entitats del sector
públic (en compliment de l’article 32.1 de la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017).
També podran presentar la seva candidatura les persones que, tot i no complir amb el requisit de l’apartat anterior, compleixen amb la
resta de requisits que es determinen en aquesta convocatòria.
o Llicenciat i especialista en Medicina de l’Educació Física i l’Esport.
o Certificat del nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.
o Experiència professional en el sector de l’esport.
o Experiència i dedicació actual a l’àmbit hospitalari.
o No haver estat condemnat/ada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d’éssers
humans, tal com disposa l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, modificada per la Llei
26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció de la infància i l’adolescència.

Funcions
·

Vetllar per la salut dels esportistes mitjançant els procediments propis de la medicina.

·

Assistir als grups d’entrenament per a la prevenció i la recuperació de la salut primària o esportiva.

·

Informar als grups esportius del CAR sobre l’estat del coneixement en matèria de Medicina de l’Esport.

·

Posar a disposició dels grups esportius del CAR el servei de Medicina, les seves eines i els seus mètodes d’aplicació, inculcant bons hàbits
higiènics, preventius, de salut i joc net.

·

Promoure la incorporació del servei de Medicina en els sistemes de treball dels grups d’entrenament del CAR.

·

Fomentar els abordatges interdisciplinaris, i fer tasques de coordinació d’equips interdisciplinaris, si s’escau.

·

Generar coneixement en matèria de Medicina de l’Esport en benefici de la ciència/disciplina i del grup esportiu al qual s’apliqui.

·

Difondre científicament o divulgar de forma generalista el coneixement generat de la Medicina de l’Esport.

·

Mantenir una comunicació activa, proactiva i adient, amb els grups esportius, i el conjunt de professionals del CAR i externs.

·

Representar la institució en les accions tècniques pròpies del departament.

·

Vetllar pel correcte estat del material i les instal·lacions al seu càrrec.

·

Realitzar altres funcions assimilables que li siguin encarregades.

Aspectes a valorar
·

Experiència en Traumatologia de l’Esport.

·

Habilitats en:
o Ecografia musculoesquelètica.
o Infiltracions ecoguiades.
o Exploracions complementàries musculars específiques de Medicina de l’Esport (tests isocinètics, tensiomografia, electromiografia,
Medx...).

·

Presentacions i publicacions científiques en congressos nacionals/internacionals.

·

Docent en centres universitaris.

·

Experiència de treball o pràctiques al CAR.

·

Experiència professional amb entitats esportives nacionals i internacionals.

·

Haver tingut vincle directe amb l’esport federat d’alta competició.

·

Nivell alt, parlat i escrit d’anglès i/o francès.
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·

Capacitat d’adaptació horària.

·

Capacitat de treball en equip.

·

Carnet de conduir B1.

Forma d’ocupació
Contracte de treball temporal d’interinitat per substitució d’una excedència voluntària d’un any (data estimada entre l’1/8/2017 i el 31/7/2018).

Participació
El termini de presentació de sol·licituds per a aquesta oferta és de 10 dies a partir de la seva publicació.
Les persones interessades que reuneixin els requisits establerts poden enviar el seu currículum al correu electrònic personal@car.edu, amb la
referència: PRE121-17 tècnic/a superior (tasques metge) CAR – cognoms i nom a l’apartat tema i indicant en el cos del correu les dades
següents: NIF, cognoms i nom, tipus de vincle administratiu, departament d’adscripció, telèfons de contacte i correu electrònic.
El procediment de selecció consistirà en l’estudi del currículum (valoració de l’experiència prèvia i altra informació sobre la trajectòria professional),
una entrevista personal i, si escau, una prova relacionada amb les funcions del lloc de treball.
Atès el gran volum de candidatures presentades a les ofertes d’aquesta unitat, només es donarà resposta individualitzada a aquelles persones que
siguin entrevistades.
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran recollides, incorporades i tractades al
fitxer anomenat Selecció de personal i provisió de llocs de treball, la finalitat del qual és la gestió de les persones que participen en els processos de selecció del
Departament de la Presidència, la valoració dels mèrits i capacitats al·legats, així com dels moviments de personal en el si del Departament. L’òrgan responsable del
fitxer és la Direcció de Serveis i l’adreça on la persona interessada pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició és C. de Sant Honorat, 1-3, 08002
Barcelona.
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