
 

OFERTA DE TREBALL: RESPONSABLE FORMACIO i QUALITAT 

DATA PUBLICACIÓ: 
 

11/04/2019 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE 
TREBALL: 
 

Disseny, planificació, implantació i seguiment de les tasques i 
polítiques de formació i qualitat  en hospital, centres residencials i 
centres de dia 

CATEGORIA: 
 

RESPONSABLE FORMACIÓ i QUALITAT 

DEPARTAMENT 
 

FORMACIÓ i QUALITAT 

LLOCS DE TREBALLS 
OFERTATS: 

1 

TERMINIS: 
 

 Presentació de sol·licituds del 11/04/2019 fins al 
25/04/2019. 

 Publicació d’admesos i exclosos: 26/04/2019. 

 Inici i finalització de les proves: del 29 al 2 de maig 2019. 

 Resultat final 03/05/2019. 

 Data prevista incorporació: 03/05/2019 
 

FUNCIONS DEL LLOC DE 
TREBALL: 

 Confecció i avaluació dels perfils professionals dels centres. 

 Desenvolupament corporatiu de les entitats. 

 Realitzar, planificar, implantar i fer el seguiment de la 
política de formació i seguiment de l’eficiència de les 
accions formatives dels centres. 

 Seguiment, verificació i registre de tots els processos 
relacionats en la qualitat i en la seguretat del pacient. 

 Acompanyar i ajudar als diferents serveis en els processos 
de implantació de sistemes de gestió de qualitat/medi 
ambient. 

 Gestionar i coordinar els processos de acreditació davant 
altres administracions públiques. 

 Elaboració de les memòries anuals. 
 

REQUISITS IMPRESCINDIBLES: Original i fotocòpia de: 

 Diplomatura/llicenciatura, preferiblement en àrees 
vinculades a salut o serveis socials. 

 Màster o postgrau relacionat en àrees de salut o serveis 
socials. 

 Es valorarà formació addicional. 

 DNI. 

 Currículum Vitae. 

 Nivell C de català o equivalent, les que no acreditin aquest 
nivell tindran que realitzar una prova. 

 Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat 
per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la 
LOPJM. 

 
TIPUS DE CONTRACTE: 
 

 
CONTRACTE INTERINATGE 

DURADA DEL CONTRACTE: 
 

INTERINATGE 

JORNADA: 
 

SENCERA 

HORARI 
 

Mati / tarda 

http://www.fussmont.cat/wp/wp-content/uploads/2019/01/SOL.LICITUD.pdf


 

RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL 
 

Retribució bruta anual: 29.381,94€ mes retribució variable. 

LLOC DE TREBALL 
 

Hospital Comarcal d’Amposta 

DESCRIPCIÓ DEL 
PROCEDIMENT: 

Els candidats hauran de superar cadascuna de les 3 proves per a 
poder continuar amb el procés de selecció. La no superació 
d'alguna de les 3 proves implica l'exclusió del candidat del procés 
de selecció. Així mateix, es valorarà el currículum i mèrits 
d’experiència laboral de la següent manera: 
Experiència professional com responsable de formació i qualitat 
(fins a un màxim de 8 punts),  en hospital o centres socials públics 
d’administració local de Catalunya 1 punt per any treballat,  en 
altres hospitals públics o centres socials, 0,50 punts per any 
treballat i en hospitals, clíniques privades o centres socials, 0,25 
punts per any 
treballat. 
Les proves que es realitzaran són les següents:  

1. Realització de prova pràctica relacionada amb el lloc de 
treball (15 punts) amb un puntuació mínima de 7 

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

3. Entrevista personal ( puntuació màxima: 15 punts ). 
 
 

OBSERVACIONS: Els interessats hauran de  presentar documentació i sol·licitud al 
departament de RRHH de dimarts de 9 a 12 i dijous de 15 a 17 o 
enviar per correu ordinari certificat al carrer Jacint Verdaguer 
número 11-13 43870 Amposta.  

 


