
 
  
OFERTA DE TREBALL AUXILIAR TÈCNICS/QUES EN FARMÀCIA I PARA FARMACIA 
DATA PUBLICACIÓ 
 

16/04/2019 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL 

 
Constitució d’una borsa de treball per cobrir futures eventualitats 
auxiliar tècnics/ques  en farmàcia i para farmàcia 

CATEGORIA 

 
Auxiliars tècnics en farmàcia 

DEPARTAMENT 

 
Dapartament de farmàcia  Hospital Comarcal Amosta 

LLOCS DE TREBALLS OFERTATS Substitucions per baixa it, permís retribuit etc etc. 

 
TERMINIS 

 
• Presentació de sol·licituds 16/04/2019 fins al 

31/07//2019. 

• Data prevista incorporació: depenent de la necessitat del 
servei 

FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL  Recepció, control i emmagatzematge de fàrmacs, 
productes sanitaris, vacunes etc. 

 Preparació i distribució de medicaments intrahospitaliris: 
Sistema Unidosis, resposició estocs etc. 

 Gestió de medicament extrahospitalaris, gestió de 
resigstes etc. 

 Farmacotècnica: condicionament, reenvasat i etiquetatge 
de medicament, formulació magistral, etc. 

 Gestió administrativa del medicament: gestió de 
comandes, albarans, control de caducitats, arxius, control 
de registres etc. 
 

REQUISITS IMPRESCINDIBLES: Fotocòpia de: 
• CFGM de farmàcia i parafarmacia, FP1 de farmàcia i 

parafarmacia o equivalent 
• DNI. 
• Currículum. 

 Nivell B de català o equivalent. Les que no acreditin 
aquest nivell tindran que realitzar una prova. 

• Acreditar certificació de no haver estat condemnat, per 
sentencia ferma, per algun delicte contra la llibertat i 
indemnitat sexual. 

TIPUS DE CONTRACTE 

 
Temporal 

DURADA DEL CONTRACTE 

 
Depenent de la substitució 

JORNADA 

 
Jornada completa o tarda 

HORARI 

 
MATI/TARDA 

RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL 

 
17.949,54€ 

LLOC DE TREBALL 

 
Hospital Comarcal Amposta  

ESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT Els candidats hauran de superar cadascuna de les 2 proves per a 
poder continuar amb el procés de selecció. La no superació 
d'alguna de les 2 proves implica l'exclusió del candidat del procés 
de selecció. Així mateix, es valorarà el currículum i experiència 

http://www.hcamposta.cat/wp/wp-content/uploads/2018/12/SOL.LICITUD.pdf


 
laboral el llocs de treball similars dels candidats. Les proves que 
es realitzaran són les següents:  

• Realització d'un test psicotècnic, també eliminatori. Per 
tant, el candidat precisa un APTE per poder continuar a la 
següent fase. 

• Supòsit tipus examen del nivel B de català (persones que 
no acredint aquest nivel). 

• Entrevista personal. 
  
 
OBSERVACIONS: 

Els interessats hauran de presentar documentació i sol·licitud al 
departament de RRHH els dimarts de 09:00 a 12:00 i dijous de 
15:00 a 17:00 al Carrer Jacint Verdaguer número 11-13 47870 
Amposta. També poden enviar la documentació mitjançant correu 
ordinari. 

 


